


 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
(1)  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อยู่ในเขตความปกครองของอ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
การยกฐานะจากสภาต าบลดอนแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  เป็น 
อบต. ชั้น 4  และขณะนั้นยังไม่มีที่ท าการถาวร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพระครูโสภณบุญญาภรณ์  
(ตุ๊ลุงทอง) ใช้อาคารสภาต าบล ซึ่งเดิมเป็นอาคารกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านต าบลดอนแก้ว  ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
วัดโสภณาราม เป็นอาคารที่ท าการชั่วคราว  

ต่อมาในปี 2540 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้รับการเลื่อนฐานะจาก อบต.ชั้น 4   เป็น 
อบต.ชั้น 3  และปัจจุบัน เป็น อบต.ขนาดใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  บ้านปุาแงะ ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

-  เขตการปกครอง   อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
-  การยกฐานะ 1.  วันที่  2 มีนาคม 2538  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เป็น อบต. ชั้น 4 

   2.  ปี พ.ศ. 2540  เลื่อนระดับชั้นเป็นชั้น 3 หรือชั้นกลาง 
   3.  ปัจจุบันเลื่อนฐานะเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 
 ต าบลดอนแก้ว ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอ าเภอแม่ริม ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอแม่ริม 
ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง) มีสภาพการคมนาคม
โดยทั่วไป ระหว่างที่ว่าการอ าเภอแม่ริม และตัวจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับด ี

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
 การตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนใหญ่แบบถาวรไม่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ตั้งอยู่บริเวณสองฝากถนนเชียงใหม่-
ฝาง โดยส่วนใหญ่จะมีชุมชนหนาแน่นทางฝั่งด้านทิศตะวันออก หรือฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง หรือแถบลุ่ม
แม่น้ าปิง ส่วนด้านทิศตะวันตกหรือฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และเขตอุทยาน
แห่งชาติ สุเทพ-ปุย รวมพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่จริงๆ ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ าปิงต่อเนื่องกับต าบลแม่สา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
48.53 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร หรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด คือ พ้ืนที่ทาง
ฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันออก) ส าหรับพ้ืนที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็น 
เขตทหาร และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในความดูแลของเขตทหารเกือบทั้งหมด ประมาณ 
20,000 ไร่ อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันตก) และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ประมาณ 350 เมตร 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ต าบลดอนแก้ว มีภูมิอากาศเย็นสบายในห้วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  และมีอากาศร้อนในห้วง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน  และมีภัยธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน  ดังนี้ 

 



 
 

ภัยแล้ง 
 ห้วงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือนเมษายน-มิถุนายน ท าให้เกิดปัญหาด้านน้ ากินน้ าใช้ประมาณ 70 
ครัวเรือน 

อุทกภัย 
ต าบลดอนแก้ว มีอุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เนื่องจากน้ าระบายไม่ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
วาตภัย 
ห้วงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือนมีนาคม-เมษายน และมักจะมีพายุลูกเห็บท าให้เกิดปัญหา 20 

ครัวเรือน และปัญหาด้านการเกษตรประมาณ 100 ไร่ 
1.4  ลักษณะของดิน 

 ต าบลดอนแก้วมีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  ดินร่วนปนทราย  สามารถท าการเพาะปลูกได้ดี 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า         
1. แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีใช้ทางการเกษตรและบริโภค 

  -  ล าน้ าแม่สา สภาพน้ าดี ใช้เพ่ือการเกษตร 
  -  ล าน้ าปิง  สภาพน้ าดีใช้เพื่อการเกษตร 
  -  ล าห้วยแม่ชะเยือง   

2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ 
  - อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า 
  - อ่างเก็บน้ าแม่เย็น 
  - อ่างเก็บน้ าแม่จอก  
  - สระเก็บน้ า (พ้ืนที่กองพันสัตว์ต่าง) 
  - สระเก็บน้ าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  

- บ่อบาดาล (สาธารณะ)  จ านวน      5 แห่ง 
- บ่อบาดาลส่วนตัว  จ านวน     70 บ่อ 
- ประปาภูมิภาค   จ านวน    10 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน   จ านวน      7 แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ต าบลดอนแก้วมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 20,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปุาไม้และเขตทหาร พ้ืนที่ปุาส่วนใหญ่เป็นปุาไม้
ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย  

(2)  ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตติดต่อโดยรอบดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแม่สา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลช้างเผือก  ต าบลปุาตัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่              

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสันผีเสื้อ  อ าเภอเมือง  และต าบลเหมืองแก้ว  อ าเภอแม่ริม   
จงัหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง และ  
                                          ต าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 ต าบลดอนแก้ว แบ่งเขตการปกครองในต าบล ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร(คน) วันที่ตั้งหมู่บ้าน ลักษณะชุมชน 
1 บ้านบ่อปฺุ 12.96 1,378 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
2 บ้านดอนแก้ว 4.38 2,433 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
3 บ้านศาลา 18.03 1,823 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
4 บ้านปุาแงะ 3.10 3,239 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
5 บ้านพระนอน 0.67 2,210 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
6 บ้านปุารวก 0.54 626 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
7 บ้านสันเหมือง 0.86 688 พ.ศ. 2540 / ไทยพ้ืนเมือง 
8 บ้านชะเยือง 6.74 1,599 พ.ศ. 2543 / ไทยพ้ืนเมือง 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 0.79 742 พ.ศ. 2543/ ไทยพ้ืนเมือง 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 0.46 809 พ.ศ. 2544 / ไทยพ้ืนเมือง 
รวม 48.53 15,547  

ท่ีมา  ฝ่ายปกครอง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือนตุลาคม  2559 

 
ตารางแสดงจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

พื้นที่ทั้งสิ้น (ไร่) จ าแนกออกเป็น 
พื้นที่โดยประมาณ 

(ไร่) 
ร้อยละของพ้ืนที่ 

21,846 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ (ทหาร,สถานที่ราชการ , 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) 

 
20,500 

 
93.84 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 818 3.74 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 434 1.99 
พ้ืนที่สาธารณะ 94 0.43 

รวม 21,846 100 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
 ผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน  
255๔  มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๙๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๕  
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่ามีสัดส่วนปานกลาง ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน ๒๗๖ ใบ  
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ านวน ๓๐๖ ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.๑๗ 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
๖ พฤศจิกายน 255๔  มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน ๕,๘๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.21 ของจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีบัตรเสีย จ านวน 105 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.78 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  
จ านวน 335 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.69 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน 2554 

 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 722 419 58.03 7 1.67 21 5.01 
2 1,535 789 51.40 11 1.39 49 6.21 
3 1,355 851 62.80 21 2.47 39 4.58 
4 1,391 734 52.77 11 1.50 39 10.76 
5 1,658 909 54.83 14 1.54 47 5.17 
6 485 328 67.63 9 2.74 10 3.05 
7 524 401 76.53 5 1.25 12 2.99 
8 1,257 650 51.71 12 1.85 40 6.15 
9 516 385 74.61 8 2.08 8 2.08 

10 633 424 66.98 7 1.65 30 7.08 
รวม 10,076 5,890 58.46 105 1.78 335 5.69 

 
แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ท่ี  ๖ พฤศจิกายน  255๔ 
 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าบล 
ดอนแก้ว 

10,076 5,915 58.45 276 4.67 306 5.17 

รวม 10,076 5,915 58.45 276 4.67 306 5.17 
 
(3)  ประชากร 

3.1  จ านวนประชากรและครัวเรือน 
 ประชากรของต าบลดอนแก้ว เป็นคนไทยพ้ืนเมือง และคนไทยภาคกลาง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคอ่ืน แต่มาท างานในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
ในปงีบประมาณ  พ.ศ.2560 

ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตร ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบ่อปฺุ 732 646 1,378 943 12 
2 บ้านดอนแก้ว 1,496 937 2,433 1,141 14 
3 บ้านศาลา 894 929 1,823 1,053 20 
4 บ้านปุาแงะ 1,454 1,785 3,239 1,205 20 
5 บ้านพระนอน 1,014 1,196 2,210 1,223 3 
6 บ้านปุารวก 304 322 626 288 18 
7 บ้านสันเหมือง 326 362 688 316 33 
8 บ้านชะเยือง 1,053 546 1,599 873 2 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 337 405 742 306 81 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 356 453 809 337 10 
 รวม 7,966 7,581 15,547 7,685 213 

ท่ีมา  ส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือนตุลาคม  2559 
 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ในปงีบประมาณ  พ.ศ.2559 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตร ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบ่อปฺุ 715 627 1,342 927 20 
2 บ้านดอนแก้ว 1,454 905 2,359 1,046 14 
3 บ้านศาลา 892 931 1,823 1,042 20 
4 บ้านปุาแงะ 1,442 1,769 3,211 1,127 20 
5 บ้านพระนอน 1,003 1,172 2,175 1,215 3 
6 บ้านปุารวก 299 317 616 282 18 
7 บ้านสันเหมือง 334 367 701 312 33 
8 บ้านชะเยือง 1,095 561 1,656 867 2 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 335 403 738 306 81 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 361 452 813 333 10 
 รวม 7,930 7,504 15,434 7,457 221 

ท่ีมา  ส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือน ตุลาคม 2558 

  
 
 
 



 
 

จากข้อมูลในตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- จ านวนประชากรเพศชายของต าบลดอนแก้ว   เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.45 
- จ านวนประชากรเพศหญิงของต าบลดอนแก้ว   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.03 
- จ านวนประชากรรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง   เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.37 
- จ านวนครัวเรือน     เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.06 

3.2  ช่วงอายุ และจ านวนประชากร 
ตารางแยกช่วงอายุประชากรในต าบลดอนแก้ว 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
แรกเกิด - 6 ป ี 536 499 1,035  
6 ปี - 15 ปี 809 659 1,468  

16 ปี - 25 ปี 2,249 1,354 3,603  
26 ปี - 35 ปี 1,140 1,022 2,162  
36 ปี - 45 ปี 892 1,005 1,897  
46 ปี - 55 ปี 964 1,184 2,148  
56 ปี - 65 ปี 769 953 1,722  
66 ปีขึ้นไป 495 646 1,141  

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2559 
 

ผู้สูงอายุ 
ในปีงบประมาณ 2560 ต าบลดอนแก้วมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2,034 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.08 ของประชากรในต าบลดอนแก้ว โดยแยกเป็นเพศชาย 900 คน เพศหญิง 1,134 คน  
มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จ านวน 1,209 คน (ร้อยละ 59.43) ของผู้สูงอายุในต าบลดอนแก้ว อายุตั้งแต่  
70-79 ปี จ านวน 552 คน (ร้อยละ 27.13) ของผู้สูงอายุในต าบลดอนแก้ว อายุตั้งแต่ 80 -99 ปี  
จ านวน 242 คน (ร้อยละ 11.89) ของผู้สู งอายุในต าบลดอนแก้ว และมีอายุตั้ งแต่  90 ปีขึ้นไป  
จ านวน 31 คน (ร้อยละ 1.52) ทั้งนี้ต าบลดอนแก้ว มีผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 1,422 คน และเป็นผู้สูงอายุที่เป็น
ข้าราชการ และอ่ืนๆ จ านวน 612 คน 
 

(4)  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
การศึกษาในต าบลดอนแก้ว จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยมี

สถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

แสดงสถานศึกษาและท่ีตั้ง 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 
1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 

- โรงเรียนบ้านพระนอน 
 

 
หมู่ที ่8 

2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 

 

 
หมู่ที ่8 

3 โรงเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
หมู่ที ่4 
หมู่ที ่8 

4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงเรียนบ้านศาลา 

 

 
หมู่ที่ 3  

5 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
- โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
- โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 2 

 

 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 2 

6 กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
-    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
-    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     อ าเภอแม่ริม 

 

 
หมู่ที ่4 

 
หมูท่ี ่4 

 

7 กระทรวงสาธารณสุข 
-    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่   

 

 
หมู่ที ่4 

8 เอกชน 
          -    อนุบาลเจริญวัย 
          -    อนุบาลเอ่ียมสะอาด 
          -    อนุบาลวัยดรุณ 
 

 
หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 8 

 



 
 

ข้อมูลการศึกษา 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 18 12 30 
อนุบาล 2 16 7 23 
อนุบาล 3 9 11 20 

ประถมศึกษาปีที่  1 11 12 23 
ประถมศึกษาปีที่  2 10 11 21 
ประถมศึกษาปีที่  3 7 4 11 
ประถมศึกษาปีที่  4 6 2 8 
ประถมศึกษาปีที่  5 13 11 24 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 7 18 

รวม 101 77 178 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 
 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 28 29 59 
อนุบาล 2 21 22 43 
อนุบาล 3 29 13 41 

ประถมศึกษาปีที่  1 14 14 28 
ประถมศึกษาปีที่  2 11 15 26 
ประถมศึกษาปีที่  3 8 6 14 
ประถมศึกษาปีที่  4 6 4 9 

รวม 117 103 220 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านพระนอน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 2 4 6 
อนุบาล 2 11 10 21 

ประถมศึกษาปีที่  1 17 17 34 
ประถมศึกษาปีที่  2 20 22 42 
ประถมศึกษาปีที่  3 18 17 35 
ประถมศึกษาปีที่  4 18 17 35 
ประถมศึกษาปีที่  5 23 15 38 
ประถมศึกษาปีที่  6 12 25 37 

รวม 121 127 248 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 

นักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

ประถมศึกษาปีที่  1 18 8 26 
ประถมศึกษาปีที่  2 13 20 33 
ประถมศึกษาปีที่  3 23 14 37 
ประถมศึกษาปีที่  4 22 14 36 
ประถมศึกษาปีที่  5 20 15 35 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 26 37 

รวม 107 97 204 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 

 
นักเรียน  โรงเรียนศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา  8  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

รวม 303 197 500 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 

 
 

 
 
 



 
 

กีฬา และนันทนาการ 
 จากข้อมูลพ้ืนฐานด้านกีฬาของต าบลดอนแก้ว พบว่าต าบลดอนแก้วมีสถานที่ทางการกีฬาระดับ
จังหวัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และมีสนามกีฬาที่อยู่ตาม
สถาบันต่างๆ ได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ , สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, สนาม
กีฬาโรงเรียนบ้านพระนอน , สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว , สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศาลา , โรงยิมเนเซียม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , สนามกีฬากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 , สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 , สนาม
กีฬากองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) 
 ส าหรับศูนย์กีฬาในต าบลมี 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่ 1-10  และศูนย์กีฬาต าบล
ดอนแก้ว 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
 ในต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน อาทิ  โรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
คือ  โรงพยาบาลนครพิงค์  มีโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  มีสถานบริการด้านการส่งเสริมพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชน รวมทั้งมีวิทยาลัยพยาบาลประจ าจังหวัด ท าให้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งมีคลินิกเอกชน ร้านขายยา และสถานบริการแพทย์แผนไทย ท าให้
ประชาชนต าบลดอนแก้ว มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ส่งผลถึงสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของ
ประชาชน 

 

ตารางแสดงการบริหารการแพทย์และอนามัยแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 

ที ่ สถานบริการด้านการแพทย์และอนามัย ที่ตั้ง 
1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-    โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

หมู่ 10 
2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หมู่ 10 
3 โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว หมู่ 7 
4 ศูนย์สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1-10 
5 ศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ 2 
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ หมู่ 4 
7 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ 4 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมู่ 8 
9 คลีนิคเอกชน หมู่ 3,5,8 

 

(5)  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ต าบลดอนแก้ว ตั้งอยู่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวาของถนนสายเชียงใหม่-ฝาง มีสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปอยู่
ในสภาพดี สภาพการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 



 
 

5.2  การไฟฟ้า 
5.2.1   มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

  -  ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 7,685  ครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้     -  ครัวเรือน 

5.2.2   จ านวนโคมไฟฟูาสาธารณะ 860  ดวง 
         5.3  การประปา 

  การประปาของต าบลดอนแก้ว 
   - ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   7    แห่ง  
   - การประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  10   แห่ง 

 5.4  การโทรศัพท์ 
 การโทรศัพท์ภายในต าบลดอนแก้ว  ส่วนใหญ่ใช้บริการ  TOT  และเครือข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(6)  ระบบเศรษฐกิจ 

รายได้บุคคล 
 จากการประเมินของชุมชน ประชากรของต าบลดอนแก้วมีรายได้เฉลี่ย ดังนี้ 

รายได้จากภาคเกษตรกรรม  42,263 บาท/คน/ปี 
รายได้นอกภาคเกษตรกรรม  50,000 บาท/คน/ปี 
การประกอบอาชีพ 

 ประชากรของต าบลดอนแก้ว จ าแนกตามอาชีพได้ ดังนี้ 
เกษตรกร จ านวน         213 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   2.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น 
ค้าขาย  จ านวน       1,611 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 21.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น 
รับจ้าง  จ านวน       4,189 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น  
รับราชการ จ านวน       1,370 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น   
อ่ืน ๆ  จ านวน          302 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   4.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น  

 

การจ าแนกฐานะทางด้านเศรษฐกิจ 
ตารางแสดง ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวนครัวเรือนประชากรทั้งหมดของต าบลดอนแก้ว  7,685  ครัวเรือน 
ระดับครัวเรือน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือนที่

จ าแนกได้ 
อาชีพ 

ประมาณรายได้ 
บาท/ครอบครัว/ปี 

ระดับดี 3,590 ค้าขาย,รับราชการ 120,000 
ระดับปานกลาง 1,085 เกษตรกรรม 20,000-50,000 
ระดับยากจน 3,010 รับจ้าง 10,000-20,000 

 
แหล่งซ้ือขายสินค้า 
 ผลผลิตทางด้านเกษตร เกษตรกรจะน าไปจ าหน่ายในแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  น าไปขายเองในตลาดตัวเมือง  ร้อยละ  20 ของครัวเรือน 
 2.  ขายให้พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นเอง ร้อยละ  80 ของครัวเรือน 
 3.  ส่งขายตรงที่ตลาดกรุงเทพ  ร้อยละ  - ของครัวเรือน 



 
 

 แหล่งเงินทุน 
 1.  ใช้เงินทุนของตนเอง   ร้อยละ    5 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 2.  ธกส.    ร้อยละ  80 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 3.  สหกรณ ์    ร้อยละ    5 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 4.  ธนาคาร    ร้อยละ    - ของครัวเรือนเกษตรกร 
 5.  พ่อค้า เอกชน   ร้อยละ   10 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 ต าบลดอนแก้วมีการรวมกลุ่มของมวลชน เช่นเดียวกับต าบลอื่นๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  กลุ่มนิติบุคคล  จ านวน   1 กลุ่ม   
     คือ กลุ่มเกษตรกรท านาดอนแก้ว สมาชิก 80 คน 
2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จ านวน  10 กลุ่ม   สมาชิก 520 คน 
3.  กลุ่มเยาวชน/ยุวเกษตรกร จ านวน  1 กลุ่ม   สมาชิก 63 คน 
4.  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จ านวน  1 กลุ่ม   สมาชิก 49 คน 
5.  กลุ่ม ธกส.   จ านวน  10 กลุ่ม 
6.  กลุ่มผู้สูงอายุ   จ านวน  5 กลุ่ม   สมาชิก 150 คน 
7.  กองทุนหมู่บ้าน  จ านวน  10 กองทุน 
8.  กลุ่มปศุสัตว์ห้วยตึงเฒ่า จ านวน  1 กลุ่ม 

  

การท่องเที่ยว 
 ในต าบลดอนแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และชมวิวทิวทัศน์ทาง   
ธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้เมืองและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป 

2.  อ่างเก็บน้ าแม่จอก 
3.  น้ าตกตาดหมอก 
4.  ผาลาด ผากบ 
5.  วัดพระนอนขอนม่วง 
6.  วัดโสภณาราม , พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม 
7.  วัดดาราภิมุข 
8.  วัดดอนแก้ว 
9.  วัดปิยาราม 
10.  ส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม 

(7)  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ต าบลดอนแก้ว  มีหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  จ านวน  7,685  ครัวเรือน  ประชากรชาย  
7,966  คน  ประชากรหญิง  7,581  คน  ประชากรรวม  15,547  คน  มีพื้นท่ีทั้งหมด  30,335  ไร่ 
 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ต าบลดอนแก้ว  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  946  ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  213  
ครัวเรือน  โดยแยกได้  ดังนี้ 



 
 

1. ท านาในเขตชลประทาน  จ านวน  35  ครัวเรือน  345  ไร่  นอกเขตชลประทาน  จ านวน  40  
ครัวเรือน  150  ไร่ 

2. ท าสวน  จ านวน  213  ครวัเรือน  439  ไร่  3  งาน 
2.1   สวนล าไย  จ านวน  49  ครวัเรือน  153  ไร่  1  งาน 
2.2   สวนลิ้นจี่  จ านวน  10  ครวัเรือน  50  ไร่ 
2.3   สวนมะม่วง  จ านวน  1  ครวัเรือน  8  ไร่ 
2.4   สวนเงาะ  จ านวน  1  ครัวเรือน  105  ไร่ 
2.5   สวนยางพารา  จ านวน  1  ครัวเรือน  20  ไร่ 
2.6   สวนกล้วย  จ านวน  13  ครัวเรือน  2  ไร่ 
2.7   สวนดอกไม้  จ านวน  10  ครัวเรือน  73  ไร่ 
2.8   ผักสวนครัว  จ านวน  128  ครัวเรือน  28  ไร่  2  งาน 

3. ท าไร่  จ านวน  3  ครัวเรือน  6 ไร่ 
3.1  ไร่ข้าวโพด  1  ครัวเรือน  2  ไร่ 
3.2  ไร่กระเทียม  1  ครัวเรือน  3  ไร่ 
3.3  ไร่ถั่วลิสง  1  ครัวเรือน  1  ไร่ 

4. เลี้ยงสัตว์  จ านวน  48  ครัวเรือน   
4.1  เลี้ยงไก่  จ านวน  42  ครัวเรือน  1,440  ตัว 
4.2  เลี้ยงววั  จ านวน  4  ครัวเรือน  40  ตัว 
4.3  เลี้ยงปลา  จ านวน  2  ครัวเรือน  3  ไร่  2  งาน 

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรของต าบลดอนแก้ว  ประกอบด้วย 
  1.  ล าเหมืองสา 
  2.  ล าน้ าปิง 
  3.  ล าห้วยแม่ชะเยือง 
  4.  คลองชลประทาน 
  5.  สระน้ า  อบต.  และสระน้ ากองพันสัตว์ต่าง 
  6.  แก้มลิง  (กองพันพัฒนาที่  3) 
 จากการส ารวจพบว่า  น้ าส าหรับใช้ท าการเกษตรของต าบลดอนแก้ว  ยังไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร   เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งน้ ามักจะแห้ง ท าให้เกษตรกรไม่มีน้ าใช้  ในส่วนของชลประทานมักจะมี
การปล่อยน้ าเป็นเวลา  ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับน้ าไม่เพียงพอ 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
 แหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคของต าบลดอนแก้ว  ประกอบด้วย 

1. ประปาหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่เข้าถึงประปาหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ  74.7 
2. ประปาภูมิภาค  10  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่เข้าถึงประปาภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  35.6 
3. บ่อน้ าบาดาล  (ส่วนตัว)  70  แห่ง 
4. บ่อน้ าบาดาล  (สาธารณะ)  5  แห่ง 

จากการส ารวจพบว่า น้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ยังไม่เพียงพอกับประชาชน เนื่องจาก
น้ าประปาไม่ไหล หรือไหลน้อย เพราะมีประชาชนใช้จ านวนมาก  คิดเป็นร้อยละ 39.7 



 
 

(8)  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
 ต าบลดอนแก้ว มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญเหมือนกับสังคมไทยพ้ืนเมืองโดยทั่ วไป เช่น 
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  และวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ และสามารถจ าแนกการนับถือ
ศาสนาได้  ดังนี้ 
  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ   97 ของประชากรทั้งหมด 

นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ     2 ของประชากรทั้งหมด 
นับถือศาสนาอ่ืนๆ         ร้อยละ     1 ของประชากรทั้งหมด 

1. วัด  จ านวน  5  แห่ง ได้แก ่
  1. วัดดาราภิมุข   หมู่ที่ 1 
  2. วัดดอนแก้ว   หมู่ที่ 2 
  3. วัดโสภณาราม   หมู่ที่ 3 
  4. วัดปิยาราม   หมู่ที่ 4 
  5. วัดพระนอน (ขอนม่วง)  หมู่ที่ 5 

2. ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง ได้แก่ 
  ส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 

3. โบสถ์คริสตจักร   จ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
 1. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 2 

  2. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 4 
  3. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 10 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลดอนแก้วมีงานประเพณีท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีสรงน้ าพระนอน-พระธาตุ  ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน การแข่งขันกีฬาดอนแก้วเกมส์  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งานวันถักทอสายใยร้อยดวงใจคน
พิการ  งานวันคนดีศรีดอนแก้ว  งานวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ประชาชนในต าบลดอนแก้วส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยพ้ืนเมือง  หรือภาษาถิ่น  และภาษาไทยกลางใน 
การติดต่อสื่อสาร  มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สวนสมุนไพรพื้นบ้าน  และกรรมวิธีการรักษาแบบพ้ืนบ้าน 
(หมอเมือง) 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ต าบลดอนแก้วมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  ได้แก่   

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อปฺุ  (แหนม  แคบหมู  ขนมดอกจอก)   
2. กลุ่มจักสานไม้ไผ่ขด  (เครื่องจักสานไม้ไผ่ขด)   
3. ล้านนาสไตล์  (ชุดพ้ืนเมืองส าเร็จรูป)   
4. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเศษผ้าอเนกประสงค์  (เบาะรองนั่ง  ที่รองนั่ง  พรมเช็ดเท้า  หมอนหนุน  

หมอนพิง  ฯลฯ)   
5. รินรดาผ้าไทย  (เสื้อไหมแก้ว  ผ้าไหม  ผ้าซิ่นฝูาย  ผ้าพื้นเมือง  ผ้าไทย)   
6. พริกลาบหอมแดง  (พริกปุน)   



 
 

7. บีบีหมูกระจก  (หมูกระจก)   
8. กลุ่มเพียงพอดี  (สบู่  เครื่องส าอาง)   
9. Sixteem  (เครื่องส าอาง)   
10. Estivia  ชาหญ้าหวาน  (ชาหญ้าหวาน)   
11. บริษัท  คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต  จ ากัด  (ล าไยอบกรอบ  ล าไยผง)  
12. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลา  (เครื่องดื่มสมุนไพร)   
13. เพ็ญศิริผ้าม่านของตกแต่งบ้าน  (หมอนใบชา  เสื้อผ้าพื้นเมือง  ผ้าม่าน)   
14. กลุ่มแม่บ้านพระนอนขอนม่วง  (ผลิตภัณฑ์จากเชือกไนลอน  กระเปา)   
15. ดีเคหนึ่งผ้าต่อ  (โคมไฟ  ถุงผ้าห่มนวม)   
16. ห้างหุ้นส่วนสามัญสวัสดีเจริญทรัพย์  (ไส้อ่ัวคุณหมอคูซีน)   
17. โรงผลิตน้ าดื่มบ่อปฺุ  (น้ าดื่ม)   
18. รา้นปอยผ้าพื้นเมือง  (กระเปาผ้า  เสื้อผ้า  กางเกง  ผ้าคาดผม  กิ๊บติดผม)   
19. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง  (กระเปา  เข็มขัด  รองเท้า  สายนาฬิกา)   
20. ต้นดีเซรามิคอาร์ท  (ตะเกียง  แก้ว  แจกัน)   
21. กลุ่มผู้สูงอายุบ้านปุาแงะ  (หมอนลูกจันทร์)   
22. ร้านท้อเบญจมาศ  (กระเทียมโทนดอง)   
23. กลุ่มแม่บ้านปุาแงะ  (น้ าพริกตาแดง)   
24. กลุ่มตุ๊กตา และผลิตภัณฑ์โครงการสุขภาพชุมชน  (ตุ๊กตาผ้าฝูาย)   
25. ศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพบ้านศาลา  (ผลิตภัณฑ์จากผ้า)   
26. ลูกประคบสมุนไพร   
27. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านกองพันสัตว์ต่าง  (แชมพู  ครีมนวดผม  สบู่  ยาสีฟัน)   
28. กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอม  เทียนเจล  (เทียนหอม  เทียนเจล)   
29. กลุ่มมะค่าลายค า  (อัลบั้มรูป  กรอบรูป  สมุดโน้ตจากกระดาษสา) 

(9)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
 ต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับการเกษตรกรรม การอุปโภค คือ ล าน้ าปิง ล าน้ าแม่สา ล าห้วย
แม่ชะเยือง  และมีอ่างเก็บน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  ได้แก่ 

- อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า 
  - อ่างเก็บน้ าแม่เย็น 
  - อ่างเก็บน้ าแม่จอก  
  - สระเก็บน้ า (พ้ืนที่กองพันสัตว์ต่าง) 
  - สระเก็บน้ าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
 9.2  ป่าไม้ 
 ต าบลดอนแก้ว  มีพ้ืนที่ปุาไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
สุเทพ-ปุย  
  



ส่วนที ่2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 

 
(1)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1) เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 รายการรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หมวดภาษีอากร 
 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 6. หมวดภาษีจัดสรร 
 7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 8. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
หมวดภาษีอากร 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 1,960,300.00 1,851,551.97 1,960,300.00 1,987,427.35 1,860,000.00 1,994,940.49 1,988,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 252,200.00 158,811.60 252,200.00 237,696.84 159,000.00 248,311.94 238,000.00 
     ภาษีปูาย 279,700.00 281,804.00 326,200.00 305,506.60 282,000.00 288,251.80 306,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,492,200.00 2,292,167.57 2,538,700.00 2,530,630.79 2,301,000.00 2,531,504.23 2,532,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต 
การขายสรุา 

3,000.00 5,491.20 3,000.00 10,068.60 5,500.00 6,343.80 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 68,000.00 38,335.00 68,000.00 56,509.00 39,000.00 63,992.00 57,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 3,800.00 3,130.00 4,100.00 3,360.00 3,200.00 4,850.00 4,000.00 
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย - - - - - 44,100.00 - 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

- - - - - 50.00 - 

     ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 1,000.00 - 1,000.00 - - - - 
     ค่าธรรมเนียมในการขุดหรือถมดิน - - - 2,000.00 - - - 
     ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - - - - - 1,510.00 - 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 51,800.00 146,037.00 51,800.00 94,257.00 147,000.00 559,771.86 95,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

46,300.00 47,100.00 56,000.00 51,800.00 47,500.00 50,500.00 52,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

1,200.00 1,300.00 1,200.00 2,400.00 1,300.00 2,800.00 2,400.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการ เก็บ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู 

- 4,000.00 - 12,000.00 4,000.00 - 36,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,800.00 7,660.00 4,500.00 6,653.00 8,000.00 3,410.00 7,000.00 



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
     ค่าใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล - 1,530.00 - 1,020.00 - - - 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 6,500.00 - 6,500.00 1,720.00 1,500.00 6,850.00 4,700.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนญุาต 187,400.00 256,583.20 198,100.00 243,787.60 259,000.00 746,177.66 270,100.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     ดอกเบี้ย 450,000.00 659,153.21 688,000.00 515,039.17 660,000.00 461,504.94 515,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 450,000.00 659,153.21 688,000.00 515,039.17 660,000.00 461,504.94 515,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
     รายได้จากด าเนินกิจการตลาด 180,000.00 191,975.00 198,500.00 185,735.00 192,000.00 187,737.00 186,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 180,000.00 191,975.00 198,500.00 185,735.00 192,000.00 187,737.00 186,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 21,500.00 24,531.00 25,500.00 23,440.00 25,000.00 23,535.00 23,500.00 
     ค่าขายแบบแปลน 16,900.00 31,700.00 23,500.00 55,310.00 32,000.00 138,900.00 55,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 500.00 281.00 500.00 422.00 500.00 990.00 500.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 48,000.00 29,740.00 65,700.00 5,400.00 30,000.00 16,940.00 65,500.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,900.00 86,252.00 115,200.00 84,572.00 87,500.00 180,365.00 144,500.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละ
ล้อเลื่อน 

- - - - - 513,723.54 - 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,500,000.00 8,212,524.74 9,500,000.00 9,721,472.99 8,300,000.00 10,165,182.55  9,730,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ้ 8,000,000.00 7,155,648.71 7,500,000.00 7,275,467.84 7,200,000.00 7,428,741.45 7,280,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 800,000.00 940,594.78 800,000.00 943,633.36 950,000.00 1,038,132.29 950,000.00 
     ภาษีสุรา 3,000,000.00 2,819,941.17 3,000,000.00 3,175,937.98 2,900,000.00 3,116,669.14 3,200,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,500,000.00 3,835,678.88 5,600,000.00 5,471,138.70 3,900,000.00 6,703,980.97 5,500,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปุาไม ้

3,000.00 61,577.50 3,000.00 65,577.50 62,000.00 11,982.50 66,000.00  



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 168,700.00 98,676.08 168,700.00 100,277.33 99,000.00 109,525.42 100,500.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 205,000.00 220,524.33 230,000.00 157,344.18 230,000.00 106,173.63 157,000.00 
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

81,500.00 76,453.72 81,500.00 45,601.95 77,000.00 52,595.00 46,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและ 
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

11,390,300.00 8,709,829.00 13,800,000.00 14,257,688.13 10,800,000.00 9,751,412.00 19,272,900.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,648,500.00 32,131,448.91 40,683,200.00 41,214,139.96 34,518,000.00 38,998,118.49 46,302,400.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,955,000.00 15,793,178.00 23,378,300.00 25,437,062.00 33,182,500.00 19,307,053.00 41,050,000.00 

    เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ท่ีมี 
การบริหารจัดการที่ด ี

- 2,500,000.00 - 4,000,000.00 - 16,000,000.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,955,000.00 18,293,178.00 23,378,300.00 29,437,062.00 33,182,500.00 35,307,053.00 41,050,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 13,401,509.07 - 29,843,201.35 - 28,467,880.60 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 13,401,509.07 - 29,843,201.35 - 28,467,880.60 - 
รวมทุกหมวด 57,000,000.00 67,312,266.96 67,800,000.00 104,054,167.87 71,200,000.00 106,880,340.92 91,000,000.00 

 



 2) เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 รายการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว แยกตามงบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 จ่ายจากงบประมาณ 
   1. งบกลาง 
   2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 
   3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
   4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 
   6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
จ่ายจากงบประมาณ 
     1. งบกลาง 3,059,480.00 1,585,817.36 2,155,239.00 1,606,135.36 2,242,308.00 1,849,941.14 15,270,172.00 
     2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 

17,582,580.00 16,795,591.45 22,992,580.00 20,586,814.02 28,014,760.00 22,792,037.21 30,260,500.00 

     3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ และหมวดคา่
สาธารณูปโภค) 

23,030,840.00 18,959,666.88 27,699,781.00 29,124,782.18 28,327,592.00 23,572,874.16 33,112,301.00 

     4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง) 

9,498,100.00 6,939,434.87 12,110,400.00 11,744,730.86 10,736,340.00 11,955,747.77 9,586,027.00 

     5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 15,000.00 3,151,247.97 15,000.00 - 15,000.00 35,000.00 20,000.00 
     6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,814,000.00 3,978,563.34 2,827,000.00 2,900,221.80 1,864,000.00 2,206,221.82 2,551,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 57,000,000.00 51,410,321.87 67,800,000.00 65,962,684.22 71,200,000.00 62,411,822.10 90,800,000.00 
 
 
    



1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2557 – 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

31 9,899,000 35 13,182,090 26 
12,969,00

0 
84 24,168,045 

2. การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 

33 1,470,500 23 1,352,000 20 1,347,000 20 1,347,000 

3. การพัฒนาด้าน 
    แหล่งน้ า 

3 - 7 680,000 7 680,000 11 6,180,000 

4. การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 

32 1,739,500 39 2,170,000 38 2,120,000 38 2,125,000 

5. การพัฒนา 
    ด้านการศึกษาฯ 

93 9,434,700 122 20,678,400 79 6,589,500 77 5,539,500 

6. การพัฒนา 
    ด้านสังคม 

43 2,357,500 64 11,094,240 62 10,960,000 61 6,115,000 

7. การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

23 1,962,500 12 1,665,000 11 1,655,000 11 1,655,000 

8. การพัฒนา 
    ด้านการเมือง 
    การปกครอง 
    และการบริหาร 
    จัดการที่ด ี

37 2,559,600 33 6,279,700 23 2,086,000 22 1,670,000 

รวม 295 29,423,300 335 57,101,430 266 38,406,500 324 
 

48,799,545 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557-2560)  
 
ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

17 54.8 9 29.1 - - 4 12.9 1 3.2 31 100.00 

2. การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 26 78.7 - - 5 15.2 - - 2 6.1 33 100.00 

3. การพัฒนา 
    แหล่งน้ า 2 66.7 - - - - 1 33.3 - - 3 100.00 

4. การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 32 100.0 - - - - - - - - 32 100.00 

5. การพัฒนาดา้น 
    การศึกษาฯ 92 98.9 - - - - - - 1 1.1 93 100.00 

6. การพัฒนา 
    ด้านสังคม 37 86.0 - - 3 7.0 - - 3 7.0 43 100.00 

7. การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติฯ 

19 82.6 - - - - - - 4 17.4 23 100.00 

8. การพัฒนา 
    ด้านการเมืองฯ 29 78.4 - - 1 2.7 - - 7 18.9 37 100.00 

 
รวม 

 
254 86.1 9 3.1 9 3.1 5 1.7 18 6.1 295 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

21 60.0 9 25.7 1 2.9 3 8.5 1 2.9 35 100.0 

2. การพฒันา 
    ด้านเศรษฐกจิ 23 100.0 - - - - - - - - 23 100.0 

3. การพฒันาด้าน 
    แหล่งน้ า 7 100.0 - - - - - - - - 7 100.0 

4. การพฒันา 
    ด้านสาธารณสุข 36 92.3 - - - - 2 5.1 1 2.6 39 100.0 

5. การพฒันาด้าน 
    การศกึษาฯ 120 98.4 - - 2 1.6 - - - - 122 100.0 

6. การพฒันา 
    ด้านสังคม 60 93.7 - - 1 1.6 3 4.7 - - 64 100.0 

7. การพฒันา 
    ด้านทรัพยากร 
   ธรรมชาติฯ 

12 100.0 - - - - - - - - 12 100.0 

8. การพฒันา 
    ด้านการเมอืงฯ 24 72.7 - - - - 4 12.1 5 15.2 33 100.0 

 

รวม 
 

303 90.4 9 2.7 4 1.2 12 3.6 7 2.1 335 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่

ในระหวา่ง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

18 64.28 5 17.86 - - 2 7.14 3 10.71 28 100 

2. การพฒันา 
    ด้านเศรษฐกจิ 21 91.30 - - - - 1 4.35 1 4.35 23 100 

3. การพฒันาด้าน 
    แหล่งน้ า 1 50.00 - - - - - - 1 50.00 2 100 

4. การพฒันา 
    ด้านสาธารณสุข 38 100 - - - - - - - - 38 100 

5. การพฒันาด้าน 
    การศกึษาฯ 101 99.02 1 0.98 - -- - - - - 102 100 

6. การพฒันา 
    ด้านสังคม 64 96.67 - - - - - - 2 3.03 66 100 

7. การพฒันา 
    ด้านทรัพยากร 
   ธรรมชาติฯ 

18 97.74 - - - - - - 1 2.94 19 100 

8. การพฒันา 
    ด้านการเมอืงฯ 34 100 - - - - - - - - 34 100 

 

รวม 
 

298 95.51 6 1.92 - - 2 0.64 8 2.56 312 100 

 
 3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
 

  ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 27 87.1 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33 28 84.8 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 3 2 66.7 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 32 100 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 93 93 100 
6. การพัฒนาด้านสังคม 43 40 93.0 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 23 23 100 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 37 36 97.3 

รวม 295 281 95.2 

 
 



ปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 35 31 88.6 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 23 100.0 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 7 7 100.0 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 39 37 94.9 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 122 120 98.4 
6. การพัฒนาด้านสังคม 64 60 93.8 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 12 12 100.0 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 33 29 87.9 

รวม 335 319 95.2 

  
 

         ปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 26 92.86 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 22 95.65 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 2 2 100 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 38 38 100 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 102 102 100 
6. การพัฒนาด้านสังคม 66 66 100 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 19 19 100 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 34 34 100 

รวม 312 309 99.09 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

295 279 275 281 335 335 307 319 

ร้อยละ - 94.58 93.22 95.22 - 100  90.75 95.22 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕8 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕8 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕8 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕9 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕9 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕9 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

335 335 307 319 312 304 286 309 

ร้อยละ - 100 90.75 95.22 - 97.44 91.67 99.04 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

312 304 286 309 296 296 282 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 97.44 91.67 99.04 - 100 95.27  
 
 1.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น าโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีมาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ อันเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 1 ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านบ่อปฺุ  โครงการขุด
ลอกล าเหมืองบ้านปูายุพิน หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างเดียว ถนนหน้าวัดโสภณา
ราม พร้อมฝาปิด หมู่ 3 บ้านศาลา  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านปุาแงะ  โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าเหมือง หมู่บ้านจรรยา หมู่ 5 บ้านพระนอน  โครงการท าพนังขยายถนนสายหลักหน้าบ้านนาง
แก้วลูน หมู่ 6 บ้านปุารวก  โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า หน้าบ้านพ่ีอ๊ิดและรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้าน



สันเหมือง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยชะเยือง หมู่ 8 บ้านชะเยือง  โครงการขยายเสาไฟฟูาทุ่งนา ซอย
หัวนา  หมู่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน  โครงการขยายสะพานหน้าบ้านรองจันทร์ข้างละ 1 เมตร หมู่ 10 บ้าน
พระเจ้านั่งโก๋น    เป็นต้น 
  2.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  เช่น  โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบลดอนแก้ว   
โครงการสร้างร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลงทุน
ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ  โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่นรักการท่องเที่ยว  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น  
ตามความถนัด เป็นต้น 
  3.  ด้านแหล่งน้ า  เช่น  โครงการขุดลอกล าเหมืองต่างๆภายในต าบล 
  4.  ด้านสาธารณสุข  เช่น  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โครงการเฝูาระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหามลพิษ
อากาศ  โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือด  เป็นต้น 
  5.  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  เช่น โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการพูด
ภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาการเรียน  โครงการพัฒนาการศึกษาด้านห้องสมุดโรงเรียน โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้  โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งขัน
กีฬาดอนแก้วเกมส์  โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
โครงการกีฬาพ่ีน้องร่วมใจสานสายใยต้านยาเสพติด เป็นต้น 
  6.  ด้านสังคม  เช่น โครงการเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม  โครงการครอบครัวสุขสันต์อยู่ด้วยกันวัน
อาทิตย์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใน
ต าบลดอนแก้ว  โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับคนพิการ  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ต าบลโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟส าหรับอาคารสูงและที่พักอาศัย  โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลคนพิการในชุมชน  โครงการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา (รั้วโรงเรียน)  เป็นต้น 
  7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา  
โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟูา)  โครงการขยะแลกของ  โครงการส่งเสริมการท าปุยหมักจากขยะ
อินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โครงการจ่างเหมาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  เป็นต้น 
  8.  ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เช่น  โครงการ อบต.สัญจร  
โครงการประชุมสภา อบต.สัญจร  โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย  โครงการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่นและบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
จิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลากร อบต.ดอนแก้ว  โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล  โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมทางกฎหมายและ
ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมต าบลดอนแก้ว  เป็นต้น 
 
(2) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
  จากผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ เกิดผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญและผลกระทบ  
ดังนี้ 
 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕60  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อบต. นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนนได้มาตรฐานและมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุจากการสัญจรลดลง 
3. พ้ืนที่น้ าท่วมลดลง 
4. มีไฟฟูาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนมีความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรดีขึ้น 
4. จ านวนประชาชนว่างงานลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
2. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ท าให้เกษตรกรสามารถมีผลิตผลตลอดปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง 

 2. เกิดเครือข่ายในการปูองกันและเฝูาระวังปัญหาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 1. จ านวนเด็กนักเรียนที่เรียนเข้าเรียนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนนักเรียนศึกษาต่อภาคบังคับมากขึ้น 

 3. ประชาชนสนใจและฟ้ืนฟูทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. จ านวนอาชญากรรมลดลง 
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความเข้มแข็ง 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
2. ประชาชนรักษาและหวงแหนพื้นที่มากข้ึน 
3. ปริมาณขยะลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง และของผู้น ามากข้ึน 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น 
3. ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร 
4. การบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต อบต.  ดังนี้ 



๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขต  อบต.  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้  
อบต. ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคติดต่อเพ่ิมข้ึน เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 

๓. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือไม่มีการขุดลอกรางระบาย
น้ า และประชาชนที่อยู่ใกล้แอบน าขยะทิ้งลงรางระบายน้ า ท าให้เกิดการอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก ส่งผลให้เกิด 
น้ าขัง เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นในบางจุด 

4. การขยายถนนให้กว้างขึ้น และสะดวกต่อการสัญจรท าให้มีการขับรถเร็ว และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
5. การพัฒนาที่เจริญขึ้น ท าให้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ 

การสัญจร การใช้รถใช้ถนน เนื่องจากมีสถานศึกษาหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ 
6. การก่อสร้างรางระบายน้ าแต่ไม่มีการขุดลอกท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 

(๓)  สรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

ของระเบียบ กฎหมาย ที่ชัดเจน  
๒)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ด้านเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะสามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างาน 

มีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
แนวทางการแก้ไข   
(๑) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือควรจะพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาด าเนินการ  
 2) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 3) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดก่อน

เป็นอันดับแรก 
(๒) การบริการประชาชน 
 1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
 ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของ อบต. 



 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพกับประชาชนทุกระดับโดยไม่มี
การแบ่งชั้นวรรณะ 

 ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีข้ึนกับ อบต. 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ปัญหา 
๑)  อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  
อุปสรรค 
1) อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในชุมชนได้ทั้งหมด  
2) อบต. ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอท าให้

ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
แนวทางการแก้ไข 
(1) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) ควรมีการตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติโดยพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการได้ทัน

ภายในปีงบประมาณ     
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเป็น

อันดับแรกๆ 
(๒) การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2) เจ้าหน้าที่ อบต. ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพกับประชาชนทุกระดับโดยไม่มีการ

แบ่งชั้นวรรณะ 
 3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 
 4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ อบต. กับประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีข้ึนกับองค์กรและบุคลากร 
 
 
 
 
 



  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ปัญหา 
๑)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง

ประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ  และไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ท้ังหมด  

2) ไม่มีสถานที่จอดรถส าหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ รวมถึงที่จอด
รถส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 

3) ประชาชนในต าบลยังมีความต้องการด้านต่างๆ จาก อบต. อีกเป็นจ านวนมาก และยังไม่เข้าใจ
ถึงอ านาจหน้าที่ที่ อบต.จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
1) มีข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และอ านาจหน้าที่ที่ อบต. จะสามารถด าเนินการได้   
แนวทางการแก้ไข 
(1) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่นในการดูแลความ

เป็นอยู่ของประชาชน  โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ   
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ควรพิจารณางบประมาณ  และค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น   
 4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสม ครอบคลุมกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
(2) การบริการประชาชน 
 1) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า รางระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขัง น้ าเน่าเสียไม่ให้ส่ง

กลิ่นเหม็น ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ  
 2) ควรมีการจัดหาสถานที่จอดรถส าหรับให้บริการประชาชน และสถานที่จอดรถส าหรับ

เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ และเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
 3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีความสัมพันธ์กับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
–๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. สาระสาคัญ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลก ได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่



มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร 
รายย่อย และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ ส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองนับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก 
มีฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึง 
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือ
เป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า
ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี
ความคืบหน้ามากขึ้น นอกจากนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ดีขึ้น ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลัง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มี
การสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมี 
ความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย 
ยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า 
การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ ก็ยังขาดการบูรณาการจึง
สิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม



จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ 
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับ
ภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพ  มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยง 
ของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน  และได้รับ 
การยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้ 
การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ 
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย



ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
ที่มา: http://chantrawong.blogspot.com 

 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ



วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.cdd.go.th 
 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 



3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็น 
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 



3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย  
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



4. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางใน 
การน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์  
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 มีหลักการส าคัญประกอบด้วย 
1.  ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  

9-11  เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ  มีเหตุผล 
รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน การมีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม 
และระบบนิเวศน์  มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืนๆ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มี
คุณภาพและเสถียรภาพ  การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศอย่างแท้จริง 

2.  ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่งสร้างคนไทยให้เป็น
พลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ  เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ  โดยในมิติสังคม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม



ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความสามารถรอบด้าน  และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น  ในมิติเศรษฐกิจ  พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและในภาคบริการ  เพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจาก  
กับดักรายได้กลางปานสู่รายได้สูง  ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3.  มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ  เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ  โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในทุกระดับ  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  ลดความซับซ้อนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การหนุนเสริม การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมบทบาทของกลไกภาค  
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกภาคส่วน   

กล่าวโดยสรุป  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)  จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐาน  
ในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ  ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ
ยาว  คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเพียร  และมีจิตส านึก  
ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ  รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ  
ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ  กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดัน  ประเด็นการพัฒนาส าคัญต่างๆ 
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวสู่สังคมที่ “มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ใน
อนาคต 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  โดย
สัดส่วนของก าลังแรงงานในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมีสัดส่วน
ประชากรเจเนอเรชั่นวาย มากที่สุด 
2. ประชากรทุกช่วงวัยยังมีปัญหาเชิง
คุณภาพ 
    2.1 กลุ่มเด็กปฐมวัย 
    2.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 
    2.3 กลุ่มวัยแรงงาน 
    2.4 กลุ่มผู้สูงอายุ 
3. สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังมากข้ึน 
4. การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
ยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
5. ครอบครัวไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ส่งผลต่อบทบาทในการบ่มเพาะ
คนให้มีคุณภาพ 

    1. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะ เพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
การท างาน ทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมี 
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
    3. เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี  
 

    1. เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มี
คุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม 
    2. เด็กวัยเรียน มีนิสัยรักการอ่าน
และมีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิด
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะการทางเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
    3. วัยแรงงาน เพิ่มสมรรถนะ ทั้ง
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน มี
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการทาง
การเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ 
    4. วัยสูงอายุ มีงานท าและรายได้ที่
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
 
 

    1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย
ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
และส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
    4. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
สถาบันครอบครัว ในการบ่มเพาะคนให้
มีคุณภาพ 
    5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของ
สังคม และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจ
เพ่ือสังคม 
    6. การสร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์ความยากจนดีขึ้นต่อเนื่อง แต่การ
กระจายรายได้แย่ลง 
2. ศักยภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
3. การเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพยังไม่ทั่วถึง 
4. การคุ้มครองทางสังคมยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
5. ความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
6. ปัญหากระบวนการยุติธรรม น าไปสู่ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม 
7. โครงสร้างประชากรของไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ
เป็นสังคมสูงวัย ส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย
ของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งต้องแบกรับภาระการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 
8. โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าให้รุนแรงขึ้น จากเงื่อนไขเศรษฐกิจโลก
มีความผันผวน 
9. โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม 
10. ลักษณะบางประการของครัวเรือน ท าให้เกิดการ
ส่งผ่านปัญหาการกระจายรายได้จากรุ่นสู่รุ่น และท า
ให้คนจนไม่สามารถหลุดพ้นออกจากความยากจนได้ 

    การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ และ
เข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งการบริการ 
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ
สังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคน ยกระดับรายได้ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
น าไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 
 

    1. ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่าง
กัน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
    2. เพ่ิมโอกาสเข้าถึง
บริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

    1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคม เพ่ือเป็นแต้ม
ต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด 
    2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม
ประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง
สังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจง
กลุ่มเปูาหมายได้ 
    3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 
    4. การก าหนดนโยบายการคลัง เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อย ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
    6. การกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาค ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาท
สตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 
2. ภาคการคลังยังมีภาระผูกพันในอนาคตในระดับสูง จึงไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได้เต็มที่ 
3. ภาคการเงินยังไม่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งเพียงพอ 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ยังปรับตัวดีขึ้น
ไม่มากนัก 
5. ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ของประเทศ 
6. บทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาในชุมชน
ท้องถิ่น ประกอบกับกระแสการตื่นตัวด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชนมากขึ้น 
7. ภาคบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรายได้
หลักของประเทศ 
8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงมี
บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
9. จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
10. ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง 

    1. สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
    2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขา 
 

    1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
    2. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
 

    1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม 
    2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็น
ปัจจัยความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรโลก 
2. การลดลงของทุนธรรมชาติและ
ศักยภาพของระบบนิเวศน์ 
    2.1 ปุาไม ้
    2.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน 
    2.3 ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
    2.4 ทรัพยากรแร่ 
3. การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
ทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาด
ประสิทธิภาพ 
4. แบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ภาคเกษตรกรรม 
    4.2 ภาคอุตสาหกรรม 
    4.3 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
5. การขยายตัวของเมือง 
6. ความขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

    1. รักษาทุนธรรมชาติเพ่ือ
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    2. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
น้ าของประเทศ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
    3. ควบคุม ปูองกัน และลด
มลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 
    4. พัฒนาขีดความสามารถใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว
เพ่ือลดผลกระทบ 

    1. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 
    2. การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนา 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ า
ของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีความยั่งยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้อย่างมั่นคง 
ปลอดภัย และเท่าเทียม 
    3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศน์ 
โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศ 
    4. เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
    2. บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความ
สมดุลยั่งยืน 
    3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
    4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    7. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติ 
    8. การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
เกิดจากการบ่อนท าลาย สร้างความ
ขัดแย้งในชาติ โดยพยายามลดทอน
ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อสถาบัน
ส าคัญ 
2. ปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของ
คนในชาติ ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มี
รากฐานของปัญหามาจากความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง 
3. ปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
4. ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้ายของกลุ่มต่างชาติ 
5. อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
รูปแบบ และวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
 
 

    1. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความ
มั่นคงภายใน ไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ 
    2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
รัฐ เอกชนและภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคาม 
และมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง 
    3. เพ่ือให้นโยบายด้านความม่ันคง
กับนโยบายเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทุกมิติ ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
เดียว 
    4. เพ่ือใช้ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับมิตรประเทศ ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศรอบบ้าน เป็น
เครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ความสงบสุขของประเทศ 
 
 

    1. ปูองกันและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศตลอดไป 
    2. ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ
และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
    3. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น และประชาชนมีสันติสุข 
มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน 
    4. ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัย
คุกคามด้านความม่ันคงและมี
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
    5. ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยง
จากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 
ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการ
โจมตีด้านไซเบอร์ ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
 

    1. แนวทางการรักษาความม่ันคงภายใน 
    2. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพการปูองกันประเทศ 
    3. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย 
    4. แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง 
    5. แนวทางการรักษาความม่ันคงของ
ชาติทางทะเล 
    6. แนวทางการรักษาความม่ันคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7. แนวทางการบริหารจัดการความม่ันคง
เพ่ือการพัฒนา 

 



สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
6. ปัญหาความมั่นคงทางสังคม 
7. ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
8. ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
9. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
เพ่ิมข้ึน 
10. ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร 

    5. เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการก่อ
การร้าย และโจมตีด้านไซเบอร์ 
    6. เพ่ือลดและบรรเทาปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสา
ธารณภัยต่างๆ 
 

    6. สาธารณภัย ได้แก่ ภัยแล้ง ภัย
หนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟปุา และ
หมอกควัน น้ ามันรั่วไหลในทะเล และ
การกัดเซาะ มีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพต่ า 
2. ภาครัฐมีขนาดใหญ่ และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้นตลอด 
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดแผนการด าเนินงาน
เชิงยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารที่ซับซ้อน ส่งผลต่อ
การด าเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพ 
5. การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าท่ีควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
6. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับ
ความเป็นสากล 
7. การทุจริตและปฏิบัติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
องค์กรเอกชน ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 
8. การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอ่ืนๆ 
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ของ
ประเทศไทย 
9. กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากล้าสมัย 
และกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ 

    1. เพ่ือให้ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีระดับการให้บริการสาธารณะ
อย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ
และได้มาตรฐานสากล 
    2. เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ
และให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
    3. เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์การต่อต้านการ
ทุจริตและพฤติกรรมมิชอบอยู่ใน
ระดับแนวหน้าของอาเซียน 
    4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การอ านวยความยุติธรรมด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม 
 

    1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12  
    2. เพ่ิมจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
    3. เพ่ิมคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชั่นให้อยู่สูง
กว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    4. ลดข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ไม่ได้รับการ
อ านวยยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรม 
 

    1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า 
    2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 
    3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
    6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรายสาขา 
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
โลก 
5. ความผันผวนของสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก 
6. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 
8. การบริหารจัดการ การวางแผน และการออกแบบพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
9. การเพิ่มขึ้นของประชาชน การขยายตัวของเมือง และ
นโยบายของรัฐ 
10. การกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
11. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างาน 
12. การบริหารความเสี่ยง 
13. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

    1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม 
ขนส่งและการค้าให้สามารถสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
    2. เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโลโนยีดิจิทัล 
และสื่อดิจิทัล ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
และเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ธรรม 
    4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
น้ าประปา ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

    1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ในภาพรวม 
    2. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม
ขนส่ง 
    3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    4. พัฒนาด้านพลังงาน 
    5. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
    6. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา) 

    1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
    2. การสนับสนุนพัฒนาระบบ
ขนส่ง 
    3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
    5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
    6. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ ด้านน้ าประปา 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ประเทศไทยต้องมุ่งไปสู่การพัฒนา
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ยังคงเป็นจุดอ่อนที่
ส าคัญ สะท้อนจากความสามารถการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยรวมของประเทศที่อยู่ในอันดับต่ า 
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ 
3. ระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ยังคงเป็นจุดอ่อน โดย
บุคลากรด้านการวิจัยและด้านการ
พัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ระดับก้าวหน้า 

    1. การสร้างคุณภาพและมูลค่าเพ่ิม 
    2. การเสริมสร้างสังคมให้มีตรรกะ
ทางความคิด 
    3. การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล 
    4. การแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ 
    5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

    1. เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาสู่ร้อยละ 
1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ เป็น 70:30 
    2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา เป็น 25 คน ต่อประชากร 
10,000 คน 
    3. เพ่ิมอันดับความสามารถการ
แข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD 
ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

    1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม
และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
    2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม  
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การกระจุกตัวของการพัฒนา
กรุงเทพ และภาคกลาง ท าให้
เกิดปัญหาช่องว่างการกระจาย
รายได้ระหว่างภาค 
2. ประชากรเริ่มปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในทุกภาคส่วน 
ในขณะที่แรงงานยังมีข้อจ ากัด 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ได้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปุาไม้ 
แหล่งน้ า ดิน และพลังงาน ไป
เป็นจ านวนมาก และรวดเร็วเกิน
กว่าที่ธรรมชาติจะฟ้ืนฟูสภาพ
ทดแทนกลับคืนดังเดิมได้ 
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในทุกภาค แต่การ
กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจาก
เมืองใหญ่สู่เมืองขนาดกลาง ยัง
ขาดความสมดุล 

    1. เพ่ือกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค ให้สามารถ
สร้างโอกาสการประกอบ
อาชีพ และการเพ่ิมรายได้
อย่างทั่วถึง น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในภาค 
    2. เพื่อพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด ให้
เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองตาม
มาตรฐาน และมีการ
พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง 
    3. เพ่ือเปิดพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจะน าไปสู่การกระจาย
ความเจริญ และการเพ่ิม

    1. ช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคลดลง 
    2. มีการกระจาย
รายได้ของประชาชนอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น 
    3. เมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี 
เศรษฐกิจดี และการ
เดินทางสะดวก 
    4. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    5. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน มีการ
พัฒนาที่เกิดผลเป็น
รูปธรรม 
 

 แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ    
    1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
    2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
    3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    4. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี  
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
    1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
    2. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
    3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประเพณี วัฒนธรรม  
อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ 
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความสมบูรณ์ และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร 

 



สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
5. การลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ.
2558-2565 จะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาภาคอย่างมี
นัยส าคัญ 
6. กลไกการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
7. การรวมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจ
ชายแดนมีความส าคัญมากข้ึน 

ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    4. เพ่ือฟ้ืนฟู
ฐานเศรษฐกิจหลักให้
ขยายตัวอย่างมีสมดุล  
และได้รับการยอมรับ 
จากชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาภาคกลาง    
    1. ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลาง ให้เป็นศูนย์
อุตสาหกรรมชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลาง ให้เป็นฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารระหว่าง
ประเทศ 
    3. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียให้มีชื่อเสียง และเป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติ 
แนวทางการพัฒนาภาคใต้ 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
ของห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมกันทุกชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
    3. วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ให้
เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และ
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง  

 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาค 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

    1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้ง
ของประเทศ 
    2. เพ่ือให้ประเทศเป็นฐานการผลิต 
และการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง 
    3. เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของ
ประเทศในด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน และโอกาสด้านการตลาดและ
การบริการระหว่างประเทศ ตลอดจน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และการ
ผลิตข้ามพรมแดน 
    4. เพ่ือผลักดันบทบาทท่ีสร้างสรรค์
ของคนไทย 
 

    1. ประเทศไทยมีบทบาทน าใน
ภูมิภาค ทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การ
บริการ และการลงทุน 
    2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การ
กระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย 
กลุ่มอาเซียน และอนุภาค เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมี
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภาค และในส่วนขยายครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเซียใต้ 
    3. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภาค และ
ภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    4. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่น
ของนานาชาติในฐานะประเทศท่ี
มาตรฐาน ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ 
    5. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญในการ

    1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับ
อนุภาค และภูมิภาคอาเซียน 
    2. การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการ
บริการ และการลงทุนที่มีสมรรถนะสูง 
และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
    3. การส่งเสริมการลงทุนภายใน
ต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการของผู้ประกอบการ
ไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ 
know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
    4. มุ่งเปิดประตูการค้า และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ใน
ฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ระดับอนุภาคและภูมิภาค ที่มีความเสมอ
ภาคกัน 
    5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอานุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 



ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
    6. ภาคเอกชนไทย มีเครือข่ายและ
องค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การขยายตลาด ทั้งตลาด
เดิมและตลาดใหม่ 

    6. บูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และ
ภารกิจด้านการต่างประเทศ 
    7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมี
บทบาทท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ
ในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย และมหาอ านาจ
ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
    8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค 
และนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 



ส าหรับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  มีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้  ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

มีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย 

2.  เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ  แข่งขันได้  ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบ 
โลจิสติกส์  ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ โดย 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.  เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ และสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.  เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนา ภายใต้กรอบต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและโลก 

5.  เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่  
รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 

 

เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 12 ประกอบด้วย 
1.  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2.  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า 
5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจ  และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
 



 พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
  3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า  
การลงทนุระหว่างภูมิภาค 

 เป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด (Goals) 
  1. การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมี 
ส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์  
  “นครแห่งชีวิตและความมั่นคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรมและศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 

 พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 เป้าประสงค์ 
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 



  2. สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
  3. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558–2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ด้านเศรษฐกิจ ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันและ 
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

๑. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มี 
ความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

๒. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

๒. การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพ 
คนให้พร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

สังคมน่าอยู่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มี
ศักยภาพ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตสาธารณะ 

4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะ 
ให้เหมาะสมตามช่วงวัยและ 
ความหลากหลายของประชากร 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การใช้พลังงานที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๒. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายใน
การ ปูองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 

๓. พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

๔. การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่
ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
และอาชญากรรม 

2. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนและ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 
การให้บริการประชาชนของ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีความทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส 
เป็นธรรม และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมี 
ส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจาก 
ทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

4. เสริมสร้างระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
ให้บริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
 3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยเปูาประสงค์และกลยุทธ์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมี 
การกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมี
การพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชน  
มีความพร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
รองรับ AEC 

3. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ต่อท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 

 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

2. การควบคุม ปูองกัน แก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 



4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น 
สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 

2. อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

3. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการ
และสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

6.  ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การปูองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและ 
การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคีและ 
ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถ
ปูองกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชุมชน 

2. การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

3. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอบายมุขและปัญหา
แรงงานต่างด้าว 

 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 

 



1.6 THAILAND 4.0  
               ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ  
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
 ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ  
 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services  
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 5 กลุ่มด้วยกันคือ  
  ๔.๑ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  4.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-
Med)  
  4.3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
  4.4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology)  
  4.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services)   
 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุขภาวะ” 
หมายถึง ต าบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก ่
1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีเศรษฐกิจพอเพียง  

มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
2. สุขภาวะทางจิต  หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา 

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ใน

สังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น 



4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง  เข้าถึง
ความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น 
 

2.2  ยุทธศาสตร์  
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3  เป้าประสงค์ 
1.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการได้มาตรฐาน และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
5. ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในต าบล

ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
6. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  มีระบบการจัดสวัสดิการอย่ าง

ครบวงจร และท้องถิ่นปลอดปัญหายาเสพติด 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล  ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
8. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนหมู่บ้านที่เข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของประชาชนภายในต าบลมีสุขภาพดี 
5. ร้อยละของการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนา  
6. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์  

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของการบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
9. ร้อยละของการปลอดยาเสพติดในชุมชนเพ่ิมข้ึน 



10. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล ได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

11. ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
12. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน จ านวน  2 

โครงการต่อปี 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
3. การเข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 2 หมู่บ้าน ต่อปี 
4. ประชาชนภายในต าบลมีสุขภาพดีร้อยละ 20 ต่อปี 
5. ระบบการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
7. การบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
8. การจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
9. การปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
11. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
12. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

2.6 กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การจัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 การจัดให้มีการก่อสร้างการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
1.3 การจัดให้มีการขยายไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การจัดให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
2.2 การส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพ้ืนเมือง 
2.3 การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับ 
      การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 การแก้ปัญหาคนว่างงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านแหล่งน้ า 

3.1 การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
      มาตรฐาน 
3.2 การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินและพัฒนาแหล่งน้ า 
      เพ่ือการเกษตร 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 

4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.2 การควบคุมโรคและเฝูาระวังโรค 
4.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
4.4 การรักษาผู้เจ็บปุวย 
4.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอาสาสมัคร 
4.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
      ระบบการดูแลสุขภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา ศาสนา  
    ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน  
      และประชาชนในท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
      ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสังคม 

6.1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
6.2 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
6.3 การรักษาความสงบและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
      กรณีฉุกเฉิน 
6.5 การส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสาและเครือข่าย 
6.6 การบูรณาการทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไข 
      ปัญหายาเสพติด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

7.1 การสร้าง จิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2 การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.3 การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการเมือง การปกครอง 
    และการบริหารจัดการ 
    บ้านเมืองที่ดี 
 

8.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
8.2 การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจ 
      ของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ 
      ประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้างสมาชิกสภาฯ  
      คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  
      ในการปฏิบัติงาน 
8.4 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปูองกันและ 
      ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
8.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
      ปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
 



2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีการก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน 
เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ต าบลสุขภาวะ โดยเน้นการขับเคลื่อนบนฐานขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของชุมชน 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนแก้ว 
ย.1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ย.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

ย.2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ย.1  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
ย.2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ย.2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง 

ย.4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ย.5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
 
 

ย.5  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ย.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ย.5  การพัฒนาด้านการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ย.6  การพัฒนาด้านสังคม 
ย.3  การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ย.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ย.3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ย.7  การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ย.4  การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

ย.6  การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ย.6  การพัฒนาด้านสังคม 



ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนแก้ว 
ย.5  การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการ
ให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส
และเป็นธรรม 

ย.7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ย.8  การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
(3)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนาขององค์กร ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการคมนาคมที่สะดวก เพราะอยู่ติดกับถนนสาย เชียงใหม่-ฝาง 
และถนนภายในต าบลมีมาตรฐาน เนื่องจากการด าเนินงานมีความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจาก
ประชาชน 

จุดอ่อน 
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

โอกาส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
หลายแห่ง และมีสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินการก่อสร้าง และ
บ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้มีประชากร

แฝง และแรงงานต่างด้าว ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีประเด็น
หลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การจัดให้มีการก่อสร้าง และการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ครบทุก
หมู่บ้าน เพ่ือให้การคมนาคมภายในต าบลมีความสะดวก รวดเร็ว และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จั ดให้มี
การขยายไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง  และเพียงพอเพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะใช้  และลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน จัดให้มีการสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก เพ่ือปูองกัน  และบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย 



2) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรที่มีชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  และกลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถมีผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว นอกจากกลุ่มอาชีพแล้วต าบลดอน
แก้วยังมีกลุ่มออมทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ มอาชีพได้ และต าบลดอนแก้วมีศูนย์
ราชการอยู่ในพื้นท่ีหลายแห่ง มีบุคลากรที่จะมาให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพได้ง่ายและสะดวก 

จุดอ่อน 
 เนื่องจากต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้ลักษณะการครองชีพของประชาชนใน
ต าบล มีความเป็นชุมชนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีพของประชาชน นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นยังไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ และกลุ่มอาชีพขาดงบประมาณที่
เพียงพอส าหรับด าเนินกิจการของกลุ่ม 

โอกาส 
  นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ให้ใช้ชีวิต       
อย่างประหยัดและพอเพียง ท าให้สามารถลดปัญหาหนี้สินได้ นอกจากนี้ การมีหน่วยงานราชการ ในพ้ืนที่ที่
หลากหลาย ท าให้มีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ประชาขน ในการส่งเสริมอาชีพได้มาก 

อุปสรรค 
 เนื่องจากต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนกึ่งเมือง ท าให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน
ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 4 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และขาดการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร นอกจากนี้ 
สินค้าทางการเกษตรที่ผลักดันได้ ยังไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ  

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีประเด็น
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจคือ การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีปัจจัยการผลิต
หรือเงินทุน ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการตลาด และสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีตลาดรองรับ และมีสถานที่จ าหน่ายอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อย จากเกณฑ์มาตรฐาน จปฐ. มีอาชีพเสริม และมีอาชีพที่มั่นคง เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ ลดปัญหาหนี้สิน 
แก้ปัญหาการว่างงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

3) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
จุดแข็ง 

 ต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ในการอุปโภคและบริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้าน 
ประปาภูมิภาค และล าเหมืองที่ใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในต าบล (น้ าดื่มบ่อปฺุ) โดยมีการสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ าในต าบล เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน 
 ประชาชนบุกรุกล าเหมืองสาธารณะ ท าให้ล าเหมืองแคบและตื้นเขิน ส่งผลต่อการเกษตร และ
ก่อให้เกิดอุทกภัยในหน้าฝน อีกทั้งขาดงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและบริหารจัดการระบบประปา
ของหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนขาดความม่ันใจในความสะอาดของน้ าประปาของหมู่บ้าน 
 
 



โอกาส 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถรองรับน้ าส าหรับบริโภคของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ และยังสามารถผลิตเป็นน้ าดื่มส าหรับจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ 

อุปสรรค 
 การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้น้ า
อุปโภค บริโภคสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในอนาคต 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีประเด็น
หลักในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า คือ สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ คือ แหล่งน้ าธรรมชาติมาให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท าน้ าดื่มเพ่ือ
ใช้จ าหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้
น้ าประปาสะอาด สามารถน ามาบริโภคได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าส าหรับการบริโภค และขุดลอก
แหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือลดปัญหาอุทกภัย และเกษตรกรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

4) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
จุดแข็ง 

 ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ทั้งระดับต าบลและระดับจังหวัด ท าให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกและท่ัวถึง นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการ
เชิงรุกในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ปุวยติดเตียง คนพิการ รวมถึงผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ออกให้บริการ ตรวจคัดกรองผู้ปุวยในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ประชาชนในต าบลดอนแก้วมีสุขภาพดี 

จุดอ่อน 
 ประชาชนในเขตต าบลดอนแก้ว ยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคลากรที่จะให้
ความรู้ในด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ท าให้อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 
ฯลฯ) เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรจากต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ ก็ท าให้เกิดปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขตามมา 

โอกาส 
 ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่หลายแห่ง และมีเครือข่ายการท างานด้านการ
ดูแลสุขภาพจากหลายหน่วยงาน ท าให้ประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

อุปสรรค 
 ต าบลดอนแก้ว เป็นเขตติดต่อกับตัวเมือง ท าให้อัตราการขยายตัวของตัวเมืองและมีประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขตามมา นอกจากนี้ประชาชนยังมีความต้องการรับบริการ
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้เสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็น 

สรุป  
 จากการวิเคราะห์ SWOT จะเห็นว่าในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขหลายแห่ง 
ทั้งในระดับต าบลและระดับจังหวัด จึงเป็นจุดเด่นของต าบลดอนแก้วที่จะประสานความร่วมมือให้หน่วยงาน
เหล่านี้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การให้ความรู้และดูแลสุขภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่ให้หมดไป 
 



5) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

 ระดับความรู้ การศึกษาของประชาชนในต าบลดอนแก้วส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมี
สถานศึกษาในชุมชนหลายแห่ง และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ได้ง่าย และในชุมชนมีกลุ ่ม
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และสืบทอดกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ของภูมิภาคอยู่ในพ้ืนที่
ที่ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่ในการออกก าลังกาย และมีการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างสม่ าเสมอ   

จุดอ่อน 
 ประชาชนบางส่วนในต าบลดอนแก้วขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดงบประมาณด้านการศึกษา และ
ด้านการกีฬา นอกจากนี้เยาวชนยังละเลยไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

โอกาส 
 พ้ืนที่ต าบลดอนแก้วมีส่วนราชการภายในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยังยึดแนวทาง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  
ที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเที ยมกันและ
ทั่วถึง 

อุปสรรค 
 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเป็นปัจจัยที่ท าให้ประชาชนละเลยรากฐานทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น 
ส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเปลี่ยนไป และเกิดปัญหาสังคมตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้
ความส าคัญทางด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการศึกษาในระดับเริ่มต้นให้ได้
มาตรฐานตั้งแต่เด็กระดับก่อนวัยเรียน เน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน 
ท าให้เด็กมีความพร้อมและสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้กับประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ท าให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพ และพัฒนาความรู้ด้านพ้ืนฐานได้ตลอดเวลา ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียน
การสอนให้แก่สถานศึกษา ท าให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้านและต าบลให้มีความเข้มแข็ง สร้าง
นักกีฬาที่มีระเบียบวินัย สนับสนุนการกีฬาของท้องถิ่นให้เข้าสู่ระดับสากล ท าให้ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและต าบลมีความเข้มแข็ง รวมถึงมีการสร้างนักกีฬาระดับท้องถิ่นเข้าสู่ระดับ
สากล นอกจากนี้ยังส่งเสริมอนุรักษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุ
บ ารุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน ท าให้ชุมชนมีความรักและหวงแหน ภาคภูมิใจ มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 



6) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม 
จุดแข็ง 

 ต าบลดอนแก้วเป็นชุมชนติดกับเมือง ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนา ประชาชนใน   
ต าบลดอนแก้วสามารถรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว วารสารดอกแก้ว จดหมายข่าว แผ่นพับ  ตู้รับฟังความคิดเห็น เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มากมายอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ให้กับฝุายคณะผู้บริหาร ฝุายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น เช่น โครงการการออก อบต.สัญจร ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี โครงการประชุมสภา อบต.สัญจร โครงการ อบต.สีขาว โครงการสร้างความอบอุ่น
ภายในครอบครัว โครงการกีฬาต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เป็นต้น ท าให้ต าบลดอนแก้วเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน 
 ต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
ปัญหา  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพ้ืนที่  และยังมี
สถานประกอบการในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข รวมถึงผู้ด้อยโอกาสมีจ านวนมาก ท าให้สวัสดิการไม่เพียงพอ 

โอกาส 
 ต าบลดอนแก้วมีพ้ืนที่อยู่ใกล้เขตเมือง และอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ สามารถติดต่องานกับสถานที่
ราชการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีโอกาสได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้ทันสมัยและรวดเร็ว 

อุปสรรค 
 ต าบลดอนแก้วเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมือง ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว การควบคุม
การจัดระเบยีบของเมืองเป็นไปได้ยาก รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
ส่งเสริมการมีบทบาทของสตรีในต าบล ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
ส่งเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับชุมชนในด้าน
ต่างๆ ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ภายในท้องถิ่นปลอดจากปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวหมดไป 
 
 
 
 
 



7) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนที่ได้รับความส าเร็จ ท าให้ได้รับ

รางวัลระดับประเทศ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดูงาน ทั้งใน
หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

จุดอ่อน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าปิง ดังนั้นปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะ เป็นปัญหาที่มี
ผลกระทบตลอดเวลา และปริมาณน้ ามีน้อยในช่วงหน้าแล้ง  นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิด
จากการเผาหญ้าและที่รกร้างว่างเปล่า ตลอดจนปัญหาในการรุกล้ าที่สาธารณะเพ่ือที่อยู่อาศัย หรือเพ่ือ
การเกษตรของประชาชนมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบประมาณในการดูแลแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวกลับมีไม่
เพียงพอ  

โอกาส 
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีหน่วยงานราชการ อยู่ในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน ท าให้มีการ

ประสาน และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยสะดวก และสามารถ
ประสานบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย 

อุปสรรค  
 ในต าบลดอนแก้ว มีแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงในพ้ืนที่เยอะ ก่อให้เกิดปัญหาขยะและแหล่ง
เสื่อมโทรมในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการขายที่ดินให้คนนอกพ้ืนที่ เมื่อซื้อแล้วไม่มาดูแล ท าให้กลายเป็นพ้ืนที่ 
รกร้างว่างเปล่า ก่อให้เกิดไฟไหม้ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และมีการลักลอบท้ิงขยะในพ้ืนที่ดังกล่าว 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้วมีประเด็นหลักในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการรณรงค์ เพ่ือลด
ปัญหามลพิษ การบ ารุงรักษาตลิ่งสองฝั่งข้างแม่น้ าปิง ล าเหมืองสาธารณะ และรางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่  
การอบรมให้ความรู้  ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องสิ่งก่อเหตุร าคาญ และข้อบัญญัติ
ต าบล เรื่องการเลี้ยงสัตว์  สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกฎหมายเรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน  
 

8) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง 
 ประชาชนในต าบลดอนแก้ว มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนชุมชน จนถึงแผนพัฒนาระดับต าบล ท าให้โครงการ
พัฒนาต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งผลถึงรางวัลต่างๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้รับ เช่น รางวัลธรรมาภิบาล และรางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึง
ผลของความร่วมมือ และไว้วางใจกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
 นอกจากนี้ผู้น าในชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนให้ความเชื่อถือ และผู้บริหารท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 



จุดอ่อน 
 ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้การที่ต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชน
แบบชนบทกึ่งเมือง ท าให้มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น การด ารงชีพจะเป็นแบบตัวใครตัวมัน การพ่ึงพาอาศัย
กันลดลง เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดแตกแยก และประชาชนขาดความสามัคคี และการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานต่างๆ 
ยังขาดแคลน 

โอกาส 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ได้ให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้นโยบายของรัฐ ยังส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการทุกระดับ และกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และกระแสการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลางยังเป็นลักษณะของการควบคุม 
ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้การที่ต าบลดอนแก้วมีปัญหาแรงงานต่างด้าว และมีประชากรแฝงในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาทางด้าน
การปกครอง และปัญหาทางด้านสังคมตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  คือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ 
ด้าน ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตน เพ่ือตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงพนักงานและลูกจ้างของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของประชาคม
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารจัดการทุกระดับ เพ่ือให้การท างานมี  
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้    
 
 
 
 
 
 



3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

1) ด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

1. ขาดพ้ืนที่สาธารณะ
ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน
ภายในต าบล และมี
อาคารสถานที่ใน
หมู่บ้านช ารุดเสียหาย 

-ลานกีฬา 
-ศาลาอเนกประสงค์ 

-ประชาชนในพื้นท่ี -ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าต าบล 
-ศาลาอเนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 

2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน
และบางเส้นเกิด 
การช ารุดจาก 
การสัญจรของคน 
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

-เส้นทางคมนาคม -เส้นทางคมนาคม
ภายในเขตพ้ืนที่ 

-ก่อสร้างถนน และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ที่ช ารุด โดย อบต.
ด าเนินการเอง และ
จากการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ไม่สามารถ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟูา
ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

-ไฟฟูาส่องสว่าง -สถานที่และทาง
สาธารณะในเขต
พ้ืนที่ 

-มีแสงสว่างเพียงพอ
บริเวณสถานที่และทาง
สาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 
และปูองกันการเกิด
อาชญากรรม และ
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

4. การวางระบบ
ระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการ 
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น 
ก่อความร าคาญ 

-ราง/ทอ่ระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตต าบล -ก่อสร้างรางระบายน้ า
และวางท่อระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก  
ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความร าคาญ 

2) ด้านเศรษฐกิจ 1. รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย  

-การพาณิชยกรรม -ประชาชนในพื้นท่ี -ส่งเสริมและฝึกทักษะ
อาชีพให้กับประชาชน  
-ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

2. ต้นทุนการผลิตสูง 
ผลผลิตตกต่ า  

-การพาณิชยกรรม -ประชาชนในพ้ืนที่ -มีตลาดชุมชนส าหรับ
เป็นสถานที่จ าหน่าย
สินค้าในชุมชน 

3. ขาดแหล่งจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

-การพาณิชยกรรม -กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต าบล 

-กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับ
การส่งเสริมและฝึก
ทักษะด้านอาชีพ 

4. สถานที่ท่องเที่ยว
ภายในต าบลมีน้อย 
และยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของคนภายนอก 

-การท่องเที่ยว -พ้ืนที่ในเขตต าบล -มีการค้นหาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล
เพ่ิมข้ึน และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน ผ่าน
การประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ 

5. ค่าครองชีพสูง 
เกิดภาวะการว่างงาน 

-การพาณิชยกรรม -ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

-มีการจ้างงานมากขึ้น 
-ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ  

3) ด้านแหล่งน้ า 1. น้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภคมีไมเ่พียงพอ   

-น้ าในการอุปโภค 
บริโภค 

-พ้ืนทีใ่นเขตต าบล -ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ล าเหมืองตื้นเขิน 
เกิดจากวัชพืชและการ
ทับถมของดินโคลน 
รวมทั้งมีน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และขาด
แคลนแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร ในช่วงฤดู
แล้ง 

-ล าเหมืองภายใน
ต าบล 
-แหล่งน้ าใน
การเกษตร 

-พ้ืนที่ในเขตต าบล -ขุดลอกล าเหมืองทุก
เส้นภายในต าบล 
-มีการสร้างประตูน้ า
และฝายกั้นน้ า เพ่ือ
รองรับปริมาณน้ าให้
เพ่ิมมากขึ้น 

4) ด้านสาธารณสุข 1. มีสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

-สุขภาพอนามัย -สถาน
ประกอบการ 

-มีข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้
สถานประกอบการ
ปฏิบัติตาม 

2. มีแหล่งที่อาจก่อให้
โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด
นก ไข้เลือดออก 

-สุขภาพอนามัย -พ้ืนที่ในเขตต าบล - ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามา
ด าเนินการ เพื่อให้ไม่มี
แหล่งก่อให้เกิด
โรคติดต่อในพ้ืนที่ 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

3. ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ปุวยติดเตียง  

-สุขภาพอนามัย -ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ปุวยติดเตียง 

-ญาติและผู้ดูแล มี
ทักษะในการดูแล ฟื้นฟู
สมรรถภาพให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

4. ขาดการดูแลด้าน
สุขภาพ และมี
พฤติกรรมการบริโภค 
ที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิด
โรคไม่ติดต่อ (ความ
ดัน/เบาหวาน) เพิ่มขึ้น 

-สุขภาพอนามัย -ประชาชนในพื้นท่ี -มีหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ด้านการดูแล
สุขภาพของคนใน
ชุมชน 
-ในพ้ืนทีม่ีประชาชน
เป็นโรคไม่ติดต่อลดลง 

5. อสม.ขาดความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ 
และขาดวัสดุอุปกรณ์
ในการคัดกรองภาวะ
สุขภาพ 

-สุขภาพอนามัย -อสม.ภายในต าบล -มีการพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. โดยการ
สร้างองค์ความรู้และ
เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

6. ประชาชนขาด 
การออกก าลังกาย 
เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ใช้
ร่วมกันภายในต าบล 

-สุขภาพอนามัย -ประชาชนในพื้นท่ี -มีลานสุขภาพ ลาน
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ 

5) ด้านการศึกษา 
    ศาสนา   
    วัฒนธรรม กีฬา  
    และนันทนาการ 

1. เด็กในต าบลส่วน
ใหญ่ออกไปเรียนนอก
พ้ืนที่ 

-การศึกษา -เด็ก เยาวชนใน
พ้ืนที่ 

-ส่งเสริมการศึกษาใน
ต าบล โดยการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

2. ขาดเครื่องออก
ก าลังกาย และสถานที่
ออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

-กีฬาและนันทนาการ -ประชาชนในพื้นท่ี -จัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องออกก าลังกาย 
รวมทั้งมีสถานที่ออก
ก าลังกายภายในต าบล
ร่วมกัน  

3. ขาดคนสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น   



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

6) ด้านสังคม 1. ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานกองทุน
ต่างๆ ภายในต าบล 

-การบริหารงาน
กองทุน 

-คณะกรรมการ
กองทุนต่างๆ 

-การบริหารจัดการ
กองทุนต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2. คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ มีปัญหาใน
การด าเนินชีวิต 
เนื่องจากไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

-สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ 

-พ้ืนที่ภายในต าบล -ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
พ้ืนที่สาธารณะ ให้มี
ความเหมาะสม 

3. ขาดการเตรียม
ความพร้อมในกรณี 
เกิดเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ 

-ภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ 

-พ้ืนที่ภายในต าบล -ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. อันตรายจาก
การจราจร และเกิด    
อุบัติเหตุจากการสัญจร 

-การสัญจรบนถนน -ประชาชนที่สัญจร
บนถนน 

-ลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินถนน
สัญจรปลอดภัย 
 

5. ประชาชนขาดจิต
อาสา และไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

-จิตสาธารณะ -ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนในต าบลมี
จิตสาธารณะและร่วม
ในกิจกรรมของ
ส่วนรวมเพ่ิมข้ึน 

6. มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนเพิ่ม
มากขึ้น 

-ยาเสพติด -เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

-เยาวชนและประชาชน
ต าบลดอนแก้วห่างไกล
จากยาเสพติด 

7) ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ขาดการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง มีขยะอันตราย
ปะปนกับขยะทั่วไป 
และขยะสิ่งกลิ่นเหม็น  

-สิ่งแวดล้อม -ผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง ประชาชน
ทั้งในและนอกเขต
พ้ืนที่  

-ประชาชนเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการ
ขยะเพ่ิมข้ึน 
-มีโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการ
รณรงค์ ปลูกฝัง
จิตส านึก และสร้าง
วินัยในการก าจัดขยะ
ในต าบล 
 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

 2. ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลขาดความ
สวยงาม ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เนื่องจากขาดคนดูแล 

-สิ่งแวดล้อม -พ้ืนที่ภายในต าบล -มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล ให้สะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

8) ด้านการเมือง 
    การปกครอง 

1. ประชาชนมี 
ส่วนร่วมน้อยใน
กระบวนการต่างๆ  
ขององค์กรและชุมชน 

-การมีส่วนร่วม -ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

2. ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

-กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ 

-ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนสามารถมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

3. ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 
และแกนน าชุมชน ขาด
การพัฒนาทักษะด้าน
ความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารงาน 

-การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น า 

-ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 
และแกนน าชุมชน 

-การบริหารจัดการ
ท้องที่ ท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ 

-การปูองกันการ
ทุจริต 

-ประชาชนในพื้นท่ี -เกิดการพัฒนา
เครือข่ายเฝูาระวังและ
ปูองกันการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

5. หน่วยงานขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 
และขาดการปรับปรุง
ฐานข้อมูลต่างๆ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

-การบริหารจัดการ -พนักงานของ
องค์กร 
 

-มีการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ และมีการ
บริหารจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 

 
 



                

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว        

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

1)การพฒันาเศรษฐกิจ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่
รองรับการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม 

2) การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคน 

3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

ฐานการพฒันาอย่างยั่งยืน 

4) การสร้างความม่ันคง 
ปลอดภยั และความ
สงบสขุของประชาชน 

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

สังคมน่าอยู ่ เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสันติสุข พื้นที่

ชายแดนมั่นคง
ปลอดภัย 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

เป็นธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกจิตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

3) ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสบืสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

7) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

 

1) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านแหล่งน้้า 

4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรม 

6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

7) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง  การปกครอง  และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดี 

7.1  สร้างจิตส้านึก  และตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

7.2  ป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.3  บ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานทางเศรษฐกิจได้รบั
การพัฒนาและยกระดับให้

มีคุณค่าเพิ่มสงูข้ึน 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมอืง การปกครอง  
และการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 
การใหบ้ริการประชาชนของจงัหวัด

เชียงใหมม่ีความทันสมัย มีประสทิธิภาพ 
โปรง่ใส เป็นธรรมพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง 

7) ยุทธศาสตร ์
การบริหาร 
จัดการบ้านเมอืง 
ที่ด ี

แบบ ยท. 01 

1) ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง 

2) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4) ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสงัคม 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างการเตบิโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

1)การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

2)การสร้าง 
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

3)การสร้าง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแขง่ขัน
ได้อย่างยัง่ยืน 

4)การเตบิโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5)การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาต ิเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งยัง่ยืน 

6)การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ และ 
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

7)การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส ์

8)การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

9)การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ  

10) ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและ 
ความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมลูค่าเพิม่
สู่ตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

การคมนาคม
สะดวก  รวดเร็ว  
ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการได้
มาตรฐานและ
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แท้จรงิ 

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่นคง  
และมรีายได้
เพียงพอตอ่
การด้ารงชีพ 

ประชาชน
เข้าถึงแหลง่
น้้าอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนใน
ท้องถ่ินมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

 

ระบบการศึกษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน ภายในต้าบลได้รับ
การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง  
มีระบบการจัด
สวัสดิการอย่าง
ครบวงจรและ
ท้องถ่ินปลอด
ปัญหา 
ยาเสพติด 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ขอประชาชน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมสี่วนร่วม ตอบสนอง
ต่อการพฒันาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

- ก่อสร้างพนังก้ันน้้า ขยาย
สะพาน ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ ติดตั้งปูาย
บอกทาง 
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
และ ถนน ค.ส.ล.  
- ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
- ก่อสร้างรางระบายน้้า  
วางท่อพร้อมบ่อพัก และ
การปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ 
- จัดท้าระบบผังเมืองชุมชน
ด้วยระบบสารสนเทศ (GIS) 
 

- ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
- พัฒนาตลาด
ส้าหรับจ้าหน่าย
สินค้า 
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในต้าบล 
อย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ฝึกอาชีพและ
ส่งเสริมการมี 
งานท้า 
 

- จัดระบบประปา
ให้ทั่วถึง และได้
มาตรฐาน 
- ขยายเขต
ประปาหมู่บ้านให้
ทั่วถึง 
- พัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้
ได้มาตรฐานทั้ง 
๑๐ หมู่บ้าน 
- ขุดลอกล้า
เหมืองทั้งต้าบล  
- สร้างฝายก้ันน้้า 

- ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพภาค
ประชาชนอย่าง 
คลอบคลุมทุกด้าน 
- จัดให้มีการ 
คัดกรองปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- ฝึกอบรม บ้าบัด 
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และประชาชน 
- พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวยและ
ให้บริการผู้ปุวยอย่าง
ทั่วถึง 
- ประเมินตนเอง/
ทดสอบความรู้/
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ 
- ส่งเสริมบทบาท
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม วางแผน
ด้าเนินงานและ
ประเมินผล 
 
 

- พัฒนาระบบ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ภายในต้าบล 
- สนับสนุนอุปกรณ์
การกีฬาให้กับทุก
หมู่บ้าน 
-ส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย  
- ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ให้คงอยู่สืบไป 

 

- ส่งเสริมกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิด
ชุมชนเข้มแข็ง 
- จัดสวัสดิการสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ  
- กิจกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- พัฒนาและขยายเครือข่าย
อาสาสมัคร จิตอาสาในด้านต่างๆ โดย
บูรณาการทุกภาคส่วน 
- จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา
เสพติด และการบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

-  สร้าง
จิตส้านึกการ
คัดแยกขยะ
อย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ภายใน
ต้าบลให้ 
ดูสวยงาม  
- จัดให้มีการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม 
พืชพื้นบ้าน 
- สนับสนุนให้
มีการปลูก
ต้นไม้และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใน
ต้าบล 

 
 
          และสิ่งแวดล้อม 
     2. การปูองกันการท้าลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. การบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทุกระดับ  
- ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชน 
- ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร
เพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
- สร้างจิตส้านึก ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร  
- สร้างเครือข่ายการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในองค์กร 
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษี  
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ ์

 

1. การจัดให้มีการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
2..การจัดให้มีการก่อสร้าง
การคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
3. การจัดให้มีการขยาย
ไฟฟูาสาธารณะ 
4. การจัดให้มีการก่อสร้าง 
รางระบายน้้า วางท่อ
พร้อมบ่อพัก 

 

1. การส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพ 
2. การส่งเสริม
การตลาดชุมชน
และสินค้าพื้นเมือง 
3. การสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
4. การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งกิจกรรม
เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวสู่
ประชาคมอาเซียน 
5. การแก้ปัญหา
คนว่างงาน 

 

1. การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. การขุดลอกแหล่ง
น้้าที่ตื้นเขิน และ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

 

1. การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
2. การควบคุมโรคและ
เฝูาระวังโรค 
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้สงูอาย ุคนพิการ 
และประชาชน 
4. การรักษา 
ผู้เจ็บปุวย 
5.การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
อาสาสมัคร 
6.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนระบบ 
การดูแลสขุภาพ 
 

 

1. การส่งเสริม
และสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรม 
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
3. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรม 
ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1. การส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
2. การจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 
3. การรักษาความสงบและ 
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
4. การส่งเสริมและสนับสนุน 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน 
5. การส่งเสริมอาสาสมัคร  
จิตอาสาและเครือข่าย 
6. การบูรณาการทุกภาคส่วน
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

   1. การสร้าง  
จิตส้านึกและ
ตระหนักใน 
การรักษา
ทรัพยากร 

   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   2. การบ้าบัด
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
2. การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้  
ความเข้าใจ เก่ียวกับภารกิจของ อบต. 
และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน 
ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน 
4. การสร้างจิตส้านึกและความตระหนัก
ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 
6. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน แผนงาน
บรหิาร 

งานทั่วไป 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผน 
งานการ 
ศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงานการ 
เกษตร 

แผน 
งาน 
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน 

 



 

1 
 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 

วิสัยทัศน์ “ ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุขภาวะ ” หมายถึง ต าบลทีม่ีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จติ สังคม และปัญญา 

เป้าประสงค ์

2.1 การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
2.2 การส่งเสริมการตลาด
ชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
2.3 การสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.4 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
เก่ียวกับการท่องเที่ยวสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.5 การแก้ปัญหาคนว่างงาน 

 

4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
4.2 การควบคุมโรคและ 
เฝ้าระวังโรค 
4.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
4.4 การรักษาผู้เจ็บป่วย 
4.5 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและอาสาสมัคร 
4.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนระบบ 
การดูแลสุขภาพ 

 

5.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ 
5.3 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

6.1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
6.2 การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 
6.3 การรักษาความสงบและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน 
6.5 การส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสา
และเครือข่าย 
6.6 การบูรณาการทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

8.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
8.2 การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
ภารกิจของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้างสมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
8.4 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
8.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้   
และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

7.1 การสร้าง จิตส านึกและ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7.2 การป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7.3 การบ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร ์
1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านแหล่งน้ า 

4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุข 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา  

ประเพณี และวัฒนธรรม 

6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมือง การปกครอง และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการได้มาตรฐานและ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ประชาชนมี
อาชีพที่ม่ันคง  
และมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายในต าบลได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม 

 

ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง มี
ระบบการจัดสวัสดิการอย่างครบ
วงจรและท้องถิ่นปลอดปัญหายา
เสพติด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ค่าเป้าหมาย 
การจัดโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 2 
โครงการต่อป ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5  
ต่อป ี

การเข้าถึง
แหล่งน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มข้ึน 2 
หมู่บ้าน ต่อป ี

ประชาชนภายใน
ต าบลมสีุขภาพดี
ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

 

-ระบบการศึกษามีคุณภาพและได้รบัการ
พัฒนาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
-ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5 ต่อปี 

 

-การบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
-การจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี 
-การปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รบั
การดูแลจัดการ อนรุักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

-การบรหิารจัดการองค์กรมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5 ต่อป ี
-ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

1.1 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างการคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
1.3 การจัดให้มีการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า  
วางท่อพร้อมบ่อพัก 

 

3.1 การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี 
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.2 การขุดลอกแหล่งน้ า 
ที่ตื้นเขินและพัฒนา 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 
กลยุทธ์ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงาน 
งบกลาง 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคมนาคม
สะดวก  
รวดเร็ว  ระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
ได้มาตรฐาน  
และสามารถ
ตอบสนอง 
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงสร้างพื้นฐาน
และ สาธารณูปการ
ได้รับการก่อสร้าง
เพิ่มขึน้ จ านวน 2 
โครงการ ตอ่ปี 
 
2. ปริมาณพืน้ที่ของ
ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1,000  
ตร.ม. ต่อปี 
 
3. โคมไฟฟูา
สาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
เพิ่มขึน้ จ านวน 
100 ดวง ต่อปี  
 
4. รางระบายน้ าและ
วางท่อพรอ้มบ่อพกัที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุง มีความยาว
เพิ่มขึน้ 500ม. ตอ่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 

1,000 

 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 

3,000 

 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
 

4,000 

 
 
 
 
 

400 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

 
 
 
 

2 โครงการ ตอ่ปี 
(8 โครงการ ต่อ 4ปี) 

 
 
   

 
1,000 ตาราง

เมตร ต่อปี 
(4,000 ตารางเมตร 

ต่อ 4ปี) 

 

 
100 ดวง ต่อปี 

(400 ดวง ต่อ 4ปี) 
 
 
 

500 เมตร ตอ่ปี 
(2,000 เมตร ต่อ 4ปี) 

 
 
 
 

 
 

1. การจัดให้ม ี
การก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
2. การจัดให้ม ี
การก่อสร้าง 
การคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 
 
 
3. การจัดให้ม ี
การขยายไฟฟูา
สาธารณะ 
 
 
4. การจัดให้ม ี
การก่อสร้าง  
รางระบายน้ า  
วางท่อพรอ้ม 
บ่อพัก 
 
 
 

- กอ่สร้างอาคาร 
พนังกัน้น้ า ขยาย
สะพาน ปรับปรุง
ศาลาอเนก-ประสงค์ 
ติดตั้งปูายบอกทาง 
 
- กอ่สร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
และ ถนน ค.ส.ล.  
 
 
- ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)  
 
 
 
- กอ่สร้างรางระบาย
น้ า วางท่อพร้อมบ่อ
พัก และการปรับปรุง
ให้มีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนา 
ด้าน
เศรษฐกิจ 
 

ประชาชนมี
อาชีพทีม่ั่นคง  
มีรายได้
เพียงพอต่อ 
การด ารงชีพ  
 

1. กลุ่มอาชีพเพิม่ขึน้ 
จ านวน 1 กลุ่มตอ่ปี 
 
 
 
 
2. ตลาดชุมชน
เพิ่มขึน้ 1 หมู่บ้าน 
ต่อปี 
 
 
3. กิจกรรม/
โครงการทีส่นับ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 โครงการ 
ต่อปี 
 
4. โครงการที่
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
เพิ่มขึน้ จ านวน 1 
โครงการ ตอ่ปี 
 
 
 
 
5. ประชากรวัย
ท างานที่ว่างงาน
ลดลง รอ้ยละ 3 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

10 

1 กลุ่ม ตอ่ปี 
(4 กลุ่ม ตอ่ 

4ปี) 
 
 
 

1 หมู่บ้าน ต่อปี 
(4 หมู่บ้าน ต่อ 

4ปี) 
 
 

1 โครงการ ตอ่ปี 
(4 โครงการ ต่อ 

4ปี) 
 
 
 
 

1 โครงการ ตอ่ปี 
(4 โครงการ ต่อ 

4ปี) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 12 ต่อ 4ปี) 

 
 

1.การส่งเสรมิ
การประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
2.การส่งเสรมิ
การตลาดชุมชน
และสินค้า
พื้นเมอืง 
 
3.การสนับสนนุ
กิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
 
 
 
 
4.การพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว 
รวมทั้งกจิกรรม
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว สู่
ประชาคม
อาเซียน 
 
5.การแก้ปัญหา
คนว่างงาน 
 
 
 
 

- ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
-พัฒนาตลาดส าหรับ
จ าหน่ายสินค้า 
 
 
 
-ส่งเสรมิกลุม่อาชีพ
ภายในต าบลอย่าง
ย่ังยืน 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 
 
 
-ฝึกอาชีพและ
ส่งเสริมการมีงานท า 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 
 

กองสาธารณสขุ 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเข้าถงึ
แหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หมู่บ้านที่มีประปา
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 2 
หมู่บ้าน ต่อปี 
 
 
2.แหล่งน้ าที่ขุดลอก
ภายในต าบล มีความ
ยาวเพิ่มขึน้ 500 ม. 
ต่อปี 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

2 หมู่บ้านต่อปี 
(8 หมู่บ้าน ต่อ 

4 ปี) 
 
 
 

500 เมตร ตอ่ปี 
(2,000 เมตร ตอ่ 

4 ปี) 
 
 
 
 

1. การพฒันา
ระบบประปา
หมู่บ้านให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. การขุดลอก
แหล่งน้ าที่ตื้น
เขิน และพัฒนา
แหล่งน้ าเพือ่
การเกษตร 
 
 

-พัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
-ขุดลอกล าเหมืองทั้ง
ต าบล 
-สร้างฝายกัน้น้ า 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภมูิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

การพัฒนา 
ด้าน
สาธารณสขุ 
 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี
สุขภาพอนามัย
ที่ด ี

1.โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เพิ่มขึ้น  
1 โครงการตอ่ปี 
 
 
2.โครงการควบคุม
และเฝูาระวังโรค 
เพิ่มขึน้ จ านวน 1 
โครงการตอ่ปี 
 
3. ผู้สูงอายุและคน
พิการที่ได้รับการดูแล
อย่างถูกวธิีเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 10 
 
 
4. ผู้เจ็บปุวยได้รับ
การรักษาที่ดี เพิม่ขึน้
ร้อยละ 20 
 
 
5. บุคลากรและ
อาสาสมัครที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มขึน้ 20 คน ต่อปี 
 
6. โครงการที่
ประชาชนมีส่วนร่วม
และสนับสนุนระบบ
การดแูลสุขภาพ
เพิ่มขึน้จ านวน 2 
โครงการตอ่ปี 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

6 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

8 
 

1 โครงการ ตอ่ปี 
(4 โครงการ  

ต่อ 4ปี) 
 
 
 

1 โครงการ ตอ่ปี 
(4 โครงการ  

ต่อ 4ปี) 
 
 
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 40  
ต่อ 4 ปี) 

 
 
 
ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 80  
ต่อ 4 ปี) 

 
 

20 คน ต่อปี 
(80 คนตอ่ 4 ปี) 
 
 
 
2 โครงการ ตอ่ปี 

(8 โครงการ  
ต่อ 4ปี) 

 

1. การส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
 
 
 
2. การควบคุม
โรคและเฝูา
ระวังโรค 
 
 
3. การฟืน้ฟู
สมรรถภาพ 
ของผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ
ประชาชน 
 
4. การรักษา 
ผู้เจ็บปุวย 
 
 
 
5. การพฒันา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
อาสาสมัคร 
 
6.การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มและ
สนับสนุนระบบ
การดแูลสุขภาพ 

- ส่งเสรมิการดแูล
สุขภาพประชาชน
อย่างคลอบคลุมงาน
ส่งเสริมสขุภาพ 
ทุกด้าน 
 
- จัดให้มกีาร 
คัดกรองปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
- ฝึกอบรม บ าบัด 
และฟื้นฟ ู 
สมรรถภาพ ผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ประชาชน 
 
- พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวย และการ
ให้บริการผู้ปุวยอย่าง
ทั่วถึง 
 
- ประเมินตนเอง/
ทดสอบความรู้/
ฝึกอบรม เพิม่ทกัษะ 
 
 
- ส่งเสรมิ เพิม่
บทบาทภาค
ประชาชนให้มีสว่น
ร่วมคิด วางแผน
ด าเนนิงานและ
ประเมนิผล 

กองสาธารณสขุฯ 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสขุฯ 
 
 
 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน
ต าบลดอนแกว้ 

 
 

 
โรงพยาบาลชุมชน

ต าบลดอนแกว้ 
 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน
ต าบลดอนแกว้ 

โรงพยาบาลชุมชน
ต าบลดอนแกว้ 

 
 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน
ต าบลดอนแกว้ 

 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน
ต าบลดอนแกว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.นครพิงค์ 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี
เชียงใหม่ 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภมูิปัญญา  
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
ของคนให้พร้อม
รับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

การพัฒนา
ด้าน
การศกึษา 
ศาสนา 
ประเพณแีละ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการศกึษา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภายใน
ต าบลได้รับ 
การบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม 

1. เด็กและเยาวชน  
ประชาชนภายใน
ต าบลที่เข้าถึง
การศกึษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
 
 
2. เด็กและเยาวชน 
ประชาชนที่มกีาร
ออกก าลังกาย  เล่น
กีฬา และเข้ารว่ม
กิจกรรมนนัทนาการ
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 5 
 
3. ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน 
การจดักจิกรรม 
ด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

30 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

40 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ  10 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 40  
ต่อ 4 ปี) 

 
 
 
 

ร้อยละ  5 ต่อปี 
(ร้อยละ 20  
ต่อ 4 ปี) 

 
 
 
 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  
ต่อ 4 ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. การส่งเสรมิ 
สนับสนุน 
การศกึษาของ
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในท้องถิ่น 
 
2. การส่งเสรมิ
และสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
3. การส่งเสรมิ
และสนับสนุน
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

- พัฒนาระบบ
การศกึษาที่ได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศึกษา
ภายในต าบล 
 
- สนับสนนุ อุปกรณ์
กีฬาให้แก่ทกุหมู่บ้าน 
- ส่งเสรมิการออก
ก าลังกายให้แก่เดก็ 
เยาวชน ประชาชน
ในต าบล 
 
- ส่งเสรมิกจิกรรม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ     
ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศกึษาฯ 
 
 
 
 
 

 
กองการศกึษาฯ 

 
 
 
 
 
 

กองการศกึษาฯ 

 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การสร้างความ 
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน 
 

การปูองกนั 
บรรเทา 
สาธารณภัย และ
การรักษา 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชมุชน 
 

การพัฒนา 
ด้านสังคม 
 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง  
มีระบบการจัด
สวัสดิการอย่าง
ครบวงจร และ
ท้องถิ่น 
ปลอดปัญหา 
ยาเสพติด 
 

1. สัดส่วนการมีส่วน
ร่วมท ากจิกรรมของ
ประชาชนต่อ
ประชากรทั้งหมด 
เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 10 
 
2. ประชาชนได้รับ
การจดัสวัสดกิาร
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 10 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนประชาชน
ที่มีความปลอดภัยใน
ชุมชน เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 10 
 
 
4. การให้บรกิาร
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 40 

ต่อ 4ปี) 
 
 
 

 
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 40 
ต่อ 4ปี) 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 40  

ต่อ 4ปี) 
 
 
 
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 40  
ต่อ 4ปี) 

1. การส่งเสรมิ
กิจกรรมสร้าง
ความเขม้แขง็
ให้แก่ชุมชน 
 
 
 
2. การจัด
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
3. การรักษา
ความสงบและ
การปูองกนั
บรรเทา 
สาธารณภัย 
 
4. การส่งเสรมิ
และสนับสนุน
การชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 
กรณฉีุกเฉนิ 

- ส่งเสรมิ
กระบวนการม ี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
-จัดสวัสดกิาร
สงเคราะหเ์ด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ เชน่ การ
สงเคราะหเ์บ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบ้ียความ
พิการ และ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
 
- กิจกรรมการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
 
- ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน 
- จัดหาวัสดอุุปกรณ์
ให้เพียงพอต่อ 
การชว่ยเหลือ 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

    5. อาสาสมัคร  
จิตอาสา และ
เครือข่าย ในชุมชน 
มีจ านวน 
เพิ่มขึน้ 10 คน ตอ่ปี 
 
6. ประชาชนที่ได้รับ
การปูองกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 
 

10 
 
 
 
 
 

20 

20 
 
 
 
 
 

40 
 
 

30 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

80 

10 คน ต่อปี 
(40 คน ต่อ 4ปี) 
 
 
 
 
ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 80  
ต่อ 4ปี) 

 
 

5.การส่งเสรมิ
อาสาสมัคร  
จิตอาสาและ
เครือข่าย 
 
 
6. การบูรณา
การทุกภาคสว่น
ในการปูองกนั
และแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
 

- พัฒนาและขยาย
เครือข่ายอาสาสมัคร  
จิตอาสาในด้านต่างๆ 
โดยบูรณาการทกุ
ภาคส่วน 
 
- จัดกิจกรรมปูองกัน
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และการ 
บูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนกิจกรรม
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลัดฯ 

 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

รพช.ต.ดอนแกว้ 
กองสาธารณสขุ 

 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

การพัฒนา 
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
ภายในต าบล 
ได้รับการ
บริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 

1.ครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการบริหาร
จัดการขยะเพิม่ขึ้น 
10 ครัวเรอืน ต่อปี 
 
 
 
 
2.กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ จ านวน
เพิ่มขึน้ 1 โครงการ 
ต่อปี 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

1 

20 
 
 
 
 
 
 
 

2 

30 
 
 
 
 
 
 
 

3 

40 
 
 
 
 
 
 
 

4 

10 ครัวเรอืนต่อปี 
(40 ครัวเรอืน ตอ่ 

4 ปี) 
 
 
 
 
 

1 โครงการ ตอ่ปี 
(4 โครงการ ต่อ 

4ปี) 
 

การสร้าง
จิตส านกึและ
ตระหนกัใน 
การรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
การบ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

-สร้างจิตส านกึ 
การคัดแยกขยะ 
อย่างครบวงจร 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในต าบล
ให้สวยงาม  
- จัดให้มกีารอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช
พื้นบ้าน 
- สนับสนนุให้มีการ
ปลูกต้นไมแ้ละเพิม่
พื้นที่สเีขียวในต าบล 
 
 

กองสาธารณสขุฯ 
 
 
 
 
 
 
 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและ 
การให้บรกิาร
ประชาชนที่มี
ประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิล 
โปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
 

การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี
 

การพัฒนา 
ด้านการเมือง 
การปกครอง 
และการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี
 

การบริหาร
จัดการองคก์ร
ให้มี
ประสิทธภิาพ  
และตอบสนอง
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน  
โดยเน้นการม ี
ส่วนรว่มของ 
ทุกภาคสว่น 

1. ประชาชนม ี
ส่วนรว่มในกิจกรรม
ต่างๆ เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 
 
 
 
 
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรและระบอบ
ประชาธิปไตย 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
 
 
 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที ่
ได้รับการพัฒนา 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
 
 
 
 
 
 
4. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้าน
การปูองกนั 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  

ต่อ 4ปี) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  

ต่อ 4ปี) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  

ต่อ 4ปี) 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  

ต่อ 4ปี) 
 

1. การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนม ี
ส่วนรว่ม 
 
 
 
 
 
2. การส่งเสรมิ
กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ
ภารกจิของ 
อบต. และการ
บริหาร 
การปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
3. การพัฒนา
บุคลากร ทั้ง
พนักงาน ลูกจ้าง
สมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร 
ให้มีความรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
4. การสร้าง
ความตระหนัก
ในการปูองกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ทุกภาคส่วน 

- ส่งเสรมิการมีสว่น
ร่วมของประชาชนใน
ทุกระดับ เช่น การ
จัดประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนสามปี การ
จัดประชมุสภา 
สัญจร 
 
- ให้บริการและ
เผยแพร่ขอ้มูลแก่
ประชาชน 
- ส่งเสรมิการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
 
 
 
 
- พัฒนาศกัยภาพ
ผู้บริหาร บุคลากร
เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธภิาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
- สร้างความตระหนัก
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร  
- สร้างเครือข่ายการ
ปูองกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

    5. ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอ่การ
บริหารจัดการองค์กร 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
 
 
 
 
6. การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพและ
ทันสมัย เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 10 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
 
 

20 

15 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

40 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
(ร้อยละ 20  

ต่อ 4ปี) 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 

(ร้อยละ 40  
ต่อ 4ปี) 

 

5. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธภิาพ 
 
 
 
6. การจัดหา
และปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช ้และ
สถานที่
ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมี
ประสิทธภิาพ 

- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการใน
องค์กร 
- เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจดัเก็บรายได้ 
แผนที่ภาษี  
การจดัซ้ือจัดจ้าง 
 
- การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดฯ 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 

 



 
 

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 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขอสนบัสนุน
การจัดร้านแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ผลิตได้มโีอกาส
ขยายช่องทาง
การตลาด และมี
รายได้เพิ่มขึ้น และ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกลุ่มผู้
จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ได้มีการ
ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการ
จ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดร้ับ
การประชาสัมพันธ์
ช่องทางการจ าหน่าย 
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่รมิ 

2 โครงการนิทรรศการ
งานฤดูหนาวและงาน 
OTOP 

เพื่อเผยแพร ่
อัตลักษณ์ ของ
อ าเภอแม่รมิ และ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของอ าเภอแม่ริม 

ประชาชนท่ีเข้า
ชมงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รูจ้ักผลิตภณัฑ์ 
OTOP ของอ าเภอ
แม่ริม 

นักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปไดรู้้จัก
ถึงอัตลักษณ์ของชน
เผ่า และรู้จัก
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของอ าเภอแม่ริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อ าเภอ 
แม่ริม 

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -  
 

แบบ ผ.02 



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.4  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวส าหรับเพิ่ม
ผลผลติทั้งปริมาณ 
และคณุภาพ 

เกษตรกรบา้น
สบสา-หนอง
ฟาน  
จ านวน 19  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ 
ท าให้เกษตรได้ผลผลิต
เพิ่มมากข้ึน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม

ผู้จัดท าแปลง
ขยายพันธุ์ข้าว 

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



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

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในการใช้แบบประเมิน
ป๎ญหาการดื่มสุรา 
(AUDIT) 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพของ อสม. 
ในการใช้แบบ
ประเมินป๎ญหาการ
ดื่มสรุา สร้างความ
เข้มแข็งของ
เครือข่ายแกนน า
ด้านสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

อสม. ดอนแก้ว 
จ านวน 100คน 

32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 
ด้านสุขภาพ  

อสม. มีศักยภาพใน
การใช้แบบประเมิน
ป๎ญหาการดื่มสุรา  
เกิดความเข้มแข็งของ
เครือข่ายแกนน าด้าน
สุขภาพจิตในชุมชน 

โรงพยาบาล
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว  

กอง
สาธารณสุขฯ 

วิทยาลัย
พยาบาลบรม

ราชชนนี
เชียงใหม ่

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 32,000 32,000 32,000 32,000 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารและ
จัดการขยะในโรงเรียน 

เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ปลูก
จิตส านึกในการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี 
และลดปรมิาณขยะ
ในโรงเรียน 

บริเวณโรงเรียน
มีความสะอาด
เรียบ นักเรียนมี
ความตระหนัก 
และมีจติส านึก
ในการจัดการ
ขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
บริเวณโรงเรียนมี
การจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี  
 

บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาดเรียบ 
นักเรียนมีความ
ตระหนัก และมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะและลด
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

2 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
เยาวชนไทยใฝุความด ี

เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนรู้ทันสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ปลูกฝ๎งระเบียบวินัย
ให้แกเ่ยาวชน 
 

นักเรียนจ านวน
ร้อยละ  8  

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
ฝึกอบรม 

เด็ก และเยาวชนรู้ทัน
สังคมในยุคโลกาภิ
วัตน์ ปลูกฝ๎งระเบียบ
วินัยให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

3 โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
พร้อมสูA่EC 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
การปรับตัวเข้ากับ
การเปลีย่นแปลง
เมื่อประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี   
1 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ
ประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ

พายัพ 
เชียงใหม ่



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กิจกรรมปลูก
พืชไร้ดิน 
 
 

นักเรียนร้อยละ  
90  

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ีความรู้
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงโดยใช้
กิจกรรมปลูกพืชไรด้ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ

พายัพ 
เชียงใหม ่

5 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 

เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 
สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

นักเรียน  ครู  
และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
จ านวน 55  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนที่
ได้เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

นักเรียนสามารถ
เรียนรูไ้ด้ทั้งภายนอก
และภายใน
สถานศึกษา สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ไป
ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนบ้าน
พระนอน 

6 โครงการจดัหาและผลิต
สื่อการเรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

นักเรียน  
จ านวน  247  
คน  ผู้ปกครอง  
จ านวน  222  
ครัวเรือน 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
นักเรียนที่ได้สื่อ
การเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

นักเรียนมสีื่อการ
เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และ
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนบ้าน
พระนอน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจติตปญ๎ญา
ส าหรับเยาวชนในต าบล
ดอนแก้ว 

เพื่อพัฒนาให้
เยาวชนในต าบล
ดอนแก้วมีการยดึ
มั่นคุณธรรม 
จริยธรรม เป็น
สมาชิกที่ดีของ
ชุมชน และเป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคม มีการพัฒนา
ตนเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจ 

เยาวชนในต าบล
ดอนแก้ว 
จ านวน 50คน 

23,000 23,000 23,000 23,000 จ านวนของ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนในต าบลดอน
แก้วมีการยึดมั่น
คุณธรรม จรยิธรรม 
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน และเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
มีการพัฒนาตนเอง 
และมีปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

โรงพยาบาล
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

วิทยาลัย
พยาบาลบรม

ราชชนนี
เชียงใหม ่

รวม จ านวน 7 โครงการ - - 153,000 153,000 153,000 153,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4: การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสภา
วัฒนธรรมต าบล 
ดอนแก้ว 

เพื่ออนุรักษ์  สืบ
ทอดประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนใน
ต าบลดอนแก้ว 

590,000 590,000 590,000 590,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ 
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
ต าบลดอน

แก้ว 

2 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
บ่อปุ ฺ

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านบ่อปฺุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านบ่อปุ ฺ

3 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ดอนแก้ว 
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านดอน
แก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านดอนแก้ว 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ศาลา 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้าน
ศาลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านศาลา 

5 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ปุาแงะ 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านปุา
แงะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านปุาแงะ 

6 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
พระนอน 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านพระ
นอน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านพระนอน 

7 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ปุารวก 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านปุา
รวก 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านปุารวก 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
สันเหมือง 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านสัน
เหมือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านสัน
เหมือง 

9 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ชะเยือง 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านชะ
เยือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านชะเยือง 

10 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
สบสา-หนองฟาน 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านสบ
สา-หนองฟาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านสบสา-
หนองฟาน 

11 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
พระเจ้านั่งโก๋น 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านพระ
เจ้านั่งโก๋น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านพระเจ้า
นั่งโก๋น 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการฟื้นฟูการ
เรียนรูเ้รื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน และให้เด็ก 
และเยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ได้รับการสบืทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน และให้
เด็ก และเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ประธาน
กองทุน

หมู่บ้านบ้าน
พระเจ้านั่ง

โก๋น 

13 โครงการจดังาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัด
เชียงใหม ่

 

เพื่อเชิดชูและคงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม 
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว สร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศ 
และจังหวัดเชียงใหม ่

รักษาและคง
รูปแบบ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของ
จังหวัดเชียงใหม่
แบบยั่งยืน 

3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ชมงานที่เข้า
ร่วมงาน  

ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่
ตระหนักและหวง
แหนในแบบแผน  
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของตน  
สร้างงาน  สร้าง
รายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิต
พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

เชียงใหม ่

14 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณ ี

เพื่อให้ประชาชนได้
ถวายเป็นพุทธบูชา
แด่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ประชาชนไดร้่วม
เคารพสักการะ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
เทศกาลไม้ดอกไม้
ประดับ 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ข้าราชการ และ
ประชาชนชาวอ าเภอ
แม่ริม 

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ส่วนราชการ และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
และสนบัสนุน
เทศกาลส าคัญอัน
เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม ่
 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 

16 โครงการวันพระราช
ชายาเจ้าดารารัศม ี

เพื่อร าลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของพระ
ราชชายาเจ้าดารา
รัศมีที่ทรงมีต่อชาว
เชียงใหม ่

ประชาชนท่ีมา
ร่วมกิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมในการ
ร าลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของ
พระราชชายาเจ้า
ดารารัศม ี
 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 

17 โครงการศูนย์ศึกษา
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดดอนแก้ว 

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
ธรรมะในการขัด
เกลาจติใจ ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม จรยิธรรมที่
ดีงามให้แก่เยาวชน 

เด็กและเยาวชน  
จ านวน  50  คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ เด็ก 
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เยาวชนได้ใช้
ธรรมะในการขัด
เกลาจติใจ ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม
ให้แก่เยาวชน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดอนแก้ว 

18 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตุประจ าป ี

เพื่อรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของชาว
ล้านนา 

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวล้านนา
ได้รับการอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหลาน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆส์ัน
เหมือง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการลานวัด ลาน
ธรรม ลานสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงพระธรรมค า
สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 
และได้ใช้ส านักสงฆ์
ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนเข้าถึง
พระธรรมค าสอน
ของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า และได้ใช้
ส านักสงฆ์ท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆส์ัน
เหมือง 

20 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระนอน-พระธาต ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
อันเก่าแก่ให้คงอยู่
สืบไป 

พุทธศาสนิกชน  
เยาวชนท่ีมาร่วม
ประเพณ ี

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ี
มาร่วมประเพณ ี
 

ประเพณีอันเก่าแก่
ได้รับการอนุรักษ์ 
และสบืทอด 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

21 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

เพื่อฝึกฝน อบรมเด็ก 
เยาวชนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม  
และสร้างสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างวัด บ้าน 
โรงเรียน 

เยาวชนอายุ
ระหว่าง  7 - 15 
ปี จ านวน 100 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

เด็ก และเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และเกดิสัมพันธ์
อันดีระหว่างวัด 
บ้าน โรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

22 โครงการพระปรยิัติ
ธรรม (แผนกธรรม) 

เพื่อส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาภาษาบาลีอัน
เป็นภาษาพุทธพจน ์

พระภิกษุ
สามเณร  จ านวน  
30  รูป 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
พระภิกษุสามเณร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

พระภิกษุสามเณร
ได้เรียนรูภ้าษา
บาลีอนัเป็นภาษา
พุทธพจน ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

23 โครงการสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศพายัพ 

เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนหลักธรรมค า
สอนพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่  
1,000  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนไดเ้รียน
หลักธรรมค าสอน
พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการอบรม
เครือข่ายธรรมทายาท 

เพื่อให้เยาวชนรู้จัก
เทคนิควิธีการเผยแผ่
ธรรมในการสรา้ง
เครือข่ายในโรงเรียน  

เครือข่ายธรรม
ทายาท และ
เยาวชน  80  
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เยาวชนรู้จัก
เทคนิควิธีการเผย
แผ่ธรรมในการ
สร้างเครือข่ายใน
โรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

25 โครงการธรรมศึกษา
ในโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์เชียงใหม ่

เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนหลักธรรมค า
สอนพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนในเขต
ต าบลดอนแก้ว  
700  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนไดเ้รียน
หลักธรรมค าสอน
พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

26 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหามหาราชินี 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปได้รู้
ถึงคุณธรรมทีด่ีงาม 
และเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

พระภิกษุ
สามเณร 
นักเรียน  
ประชาชนท่ัวไป  
จ านวน  430  
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กและเยาวชน 
รวมถึงประชาชน
ทั่วไปไดรู้้ถึง
คุณธรรมที่ดีงาม 
และเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรม ราชินีนาถ 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

27 โครงการปฏิบัติธรรม
วิป๎สสนากรรมฐาน
เฉลิมพระเกียรติ  5  
ธันวา 

เพื่ออบรมปฏิบตัิ
วิป๎สสนากรรมฐาน
พุทธบริษัท 4 และ
เชิดชูพระเกียรติคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

พระภิกษุ
สามเณร  และ
ประชาชนท่ัวไป  
240  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

พระภิกษุสามเณร 
และประชาชน
ทั่วไป ได้รบัอบรม
ปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐานพุทธ
บริษัท 4 และเชิด
ชูพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการปฏิบัติธรรม 
“ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม” 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม และให้
เยาวชนไดส้ืบทอด
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนแก้ว
และใกลเ้คียง
จ านวน 200 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

สามารถส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม 
และเยาวชนไดส้ืบ
ทอด
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

29 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตเุจดีย์วดั
ดาราภมิุข 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และสืบ
ต่ออายุ
พระพุทธศาสนา 

คณะศรัทธาวัด
ดาราภมิุข และ
ใกล้เคียง 
จ านวน 30 คน 

28,000 28,000 28,000 28,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ  

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม และสืบ
ต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้
ด ารงอยู่สืบไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดาราภิมุข 

30 โครงการประเพณีวัน
พระราชชายาเจ้า
ดารารัศม ี

เพื่อร าลึกถึงคุณ
ความดี มีความรู้
ความเข้าใจใน
ประวัติของวัดดาราภิ
มุขและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 

คณะศรัทธาวัด
ดาราภมิุข และ
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ าลึก
ถึงคุณความดี มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติของวัด
ดาราภมิุขและ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดาราภิมุข 

31 โครงการบรรพชา
อุปสมบทสามเณร
ธรรมทายาทภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกยีรติ   

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างในการปิด
ภาคเรยีนให้เกิด
ประโยชน์ และได้
ศึกษาทางโลก และ
ทางธรรมควบคู่กัน
ไป 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลดอนแก้ว 
และต าบล
ใกล้เคียง   
จ านวน  80  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การบรรพชา
อุปสมบท 

เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างในการ
ปิดภาคเรียนให้
เกิดประโยชน์ และ
ได้ศึกษาทางโลก 
และทางธรรม
ควบคู่กันไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการธรรม
ทัศนาจร (ฟ๎งธรรม
กลางพรรษา) 

เพื่อส่งเสริม สืบทอด
พระพุทธศาสนา ให้
พุทธศาสนิกชนได้
เข้าวัดปฏิบตัิธรรม
และฟ๎งธรรมหลาย
รูปแบบ 

วัดในต าบล 
ดอนแก้ว  
ปีละ 3  แห่ง 
จ านวน 50 คน 

90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนของ
ประชาชนที่
มาร่วมฟ๎งธรรม  

พุทธศาสนิกชนได้
เข้าวัดปฏิบตัิธรรม 
และได้รับฟ๎งธรรม
เทศนาหลาย
รูปแบบจากพระ
นักเทศน ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 

33 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา
แผนกนักธรรม-บาลี , 
อภิธรรม 

เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณร รวมถึง
อุบาสก-อุบาสิกาท่ี
สนใจไดศ้ึกษา
หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

พระภิกษุ
สามเณร  
อุบาสก อุบาสิกา  
จ านวน 30 คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

พระภิกษุสามเณร 
รวมถึงอุบาสก-
อุบาสิกาท่ีสนใจได้
ศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดโสภณา
ราม 

34 โครงการเทศน์
มหาชาติ (ตั้งธรรม
หลวง) เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในวโรกาส
ปีมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดฝ้ึกปฏิบตัิ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ประสานความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน วัด 
บ้าน ชุมชน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตระหนักใน
คุณค่าของการ
เทศน์มหาชาติซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ประสานความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน 
วัด บ้าน ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดโสภณา
ราม 

35 โครงการปฏิบัติธรรม
น้อมจิตอุทิศถวายแด่
บุรพาจารย ์

เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าวัดท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรม และ
แสดงออกถึงความ
กตัญํูกตเวทิตาคณุ
ต่อบูรพาจารย ์

ประชาชนท่ีมา
ร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมโครงการ  

ประชาชนไดเ้ข้าวัด
ท าบุญ และปฏิบัติ
ธรรม รวมถึงได้
แสดงออกถึงความ
กตัญํูกตเวทิตา
คุณต่อบรูพาจารย ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการอบรมสมโภช
พระธาตุวัดดอนแก้ว 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์
จารีตประเพณี 
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนในหมู่
ที่  2  และหมู่ที่  
9  ทุกหลังคา
เรือน 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ  

ประชาชนไดส้ืบ
สานอนุรักษ์จารีต
ประเพณี 
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดอนแก้ว 

37 โครงการสืบชะตา
หลวงและสวดมนต์
ข้ามป ี

เพื่อสืบสานจารีต
ประเพณีโดยส านัก
สงฆ์เป็นศูนย์กลาง
และต้นแบบในการ
สร้างความสามัคค ี

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
จารีตประเพณีโดย
ส านักสงฆเ์ป็น
ศูนย์กลางและ
ต้นแบบในการ
สร้างความสามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆ ์
สันเหมือง 

38 โครงการฟื้นฟูการ
เรียนรูเ้รื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พืน้บ้าน ให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนต าบล
ดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ผู้ที่สนใจในดนตรี
พื้นบ้านได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์และได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

กองทุน
หมู่บ้าน 

พระเจ้านั่ง
โก๋น 

39 โครงการรักษ์ภาษาน า
ภูมิป๎ญญาสูเ่ยาวชน 

เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนได้
เรียนรูภู้มิปญ๎ญา
ท้องถิ่นทางภาษา 
ปลูกฝ๎งให้เห็นคณุค่า
ของภาษาท้องถิ่น 

นักเรียนร้อยละ  
80 ได้เรียนรูภู้มิ
ป๎ญญาทางภาษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ภมูิ
ป๎ญญาท้องถิ่นทาง
ภาษา ปลูกฝ๎งให้
เห็นคุณคา่ของ
ภาษาท้องถิ่น 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ 
เชียงใหม ่



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการบรูณาการ
หลักสตูรงานอาชีพกับ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ
อาชีพ และเสรมิการ
มีรายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน 

นักเรียน  จ านวน  
385  คน  ครู  
จ านวน  30  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
 

นักเรียน และครมูี
ทักษะอาชีพ มี
รายได้ระหว่าง
เรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

โรงเรียน
ศึกษา

สงเคราะห์ฯ 

รวม จ านวน 40โครงการ - - 1,385,000 1,385,000 1,385,000 1,385,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4: การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6: การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๖.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ในการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิอ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา 
ยาเสพตดิ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ป๎ญหายาเสพตดิ
ลดลง 

24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละความ
รุนแรงของป๎ญหา
ยาเสพตดิลดลง  

ป๎ญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง และไดร้ับ
การปูองกันและแกไ้ข
ป๎ญหาที่ถูกต้อง 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

ศูนย์
อ านวยการ
ปูองกันและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

เชียงใหม ่
2 โครงการชุมชนมสี่วน

ร่วม สอดส่องปูองกัน
ภัยยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนหมู่ที่  
1  จ านวน 
525  หลังคา
เรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาดและเป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  1 

3 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านดอนแก้ว 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ดอนแก้ว 
จ านวน 865  
หลังคาเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกนัฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 

4 โครงการชุมชนศาลา
ร่วมใจ ต่อต้านภัยยา
เสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ศาลาทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  3 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านปุาแงะ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ปุาแงะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  4 

6 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านพระนอน 

เพือ่ปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
พระนอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  5 

7 โครงการปุารวกร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ปุารวกทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  6 

8 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านสันเหมือง 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
สันเหมืองทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  7 

9 โครงการชะเยืองร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ชะเยืองทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  8 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการชุมชนสบสา-
หนองฟานร่วมใจ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
สบสา-หนอง
ฟานทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  9 

11 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบา้น
พระเจ้านั่งโก๋น
ทุกครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  10 

รวม จ านวน 11 โครงการ - - 74,000 74,000 74,000 74,000 - - - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอนแก้ว 

เพื่อให้สมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอน
แก้ว มีหลักประกัน
ด้านการจดั
สวัสดิการของ
ชุมชนให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว 

200,000 

(2559:150,000) 
(2558:102,300) 
(2557:63,720) 

 
 

200,000 200,000 ๒00,000 ร้อยละของ
จ านวนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลดอนแก้วทุกคน
มีหลักประกันด้าน
การจัดสวัสดิการและ
สมาชิกทุกคนไดร้ับ
สวัสดิการครอบคลุม
ทุกด้าน 

 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

งานพัฒนา
ชุมชน 

 

 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว 

2 โครงการขอสนบัสนุน
หมู่บ้านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสรมิสร้างการ
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีระบบ
บริหารจดัการ
ชุมชน 

1 หมู่บ้าน  5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

ชุมชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

อ าเภอ 
แม่ริม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ชมรมจิตอาสา 
ดอนแก้วสร้างสุขใน
มูลนิธิราชประชา
สมาสัยใน พระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

1. เพื่อส่งเสริม
กิจการของชมรม 
ใหบ้รรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

2. เพื่อช่วยบรรเทา
ทุกข์ให้กับราษฎรผู้
ประสบความ
เดือดร้อน
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

๑๓ กลุ่ม
ประชากร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 

1. ได้ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจการของ
ชมรมบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
2. สามารถบรรเทา
ทุกข์ให้กับราษฎรผู้
ประสบความ
เดือดร้อนครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

มูลนิธิราช
ประชาสมาสัย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

4 โครงการกิจกรรมของ
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่รมิ 

เพื่อส่งเสริมภารกิจ
ของกิ่งกาชาดให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
สภากาชาดไทย 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรผู้ประสบ
ความเดือดร้อน 

พื้นที่อ าเภอ   
แม่ริม 92  
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรผู้ประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ
การช่วยเหลือ  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กิ่งกาชาด
อ าเภอ 
แม่ริม 

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 - - - - 

 
 
 



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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแกไ้ขป๎ญหา
หมอกควันและไฟปุา
อ าเภอแม่รมิ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุาและ
หมอกควัน  เพื่อให้
การดับไฟปุาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไฟปุาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ลดลง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ป๎ญหาหมอกควัน
และไฟปุา  

มีความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุาและ
หมอกควัน และการ
ควบคุมไฟปุาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

อ าเภอ 
แม่ริม 

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



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) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารศูนย์
รวมข่าวการจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่ริม 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การเปิดซองสอบ
ราคาการจัดซื้อจดั
จ้างของ อปท. 

จ านวน อปท.  
ที่เข้าใช้บริการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนของ อปท.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีสถานท่ีส าหรับเปดิ
ซองสอบราคาการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. 

กองคลัง อบต.แม่สา 

2 โครงการส่งเสริม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ  

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัฯ อ าเภอแม่รมิ 

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - - 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างพนัง 
กันตลิ่งพังพร้อม
ราวกันตก 

1. ป้องกันตลิ่ง
พังทลายเสียหาย 
2. รักษาเขตพื้นที่แนว
เขตล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 
3. รักษาพื้นที่ตามแนว
เขตล าเหมืองให้เป็นที่
สาธารณะ  
ไม่ถูกครองครองโดย
ผลประโยชน์ส่วนตน 
4. ใช้พื้นทีส่าธารณะ
ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

ก าแพงกันดนิ เสาเขม็รูป
ตัวไอ 0.26x0.26x 
7.00 ม. และแผ่นกันดิน
คอนกรีตอัดแรง ชว่งที่ 1 
ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 
ม. ช่วงที่ 2 ยาวไม่นอ้ย
กว่า 210.00 ม. ช่วงที ่3 
ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 
ม. ช่วงที่ 4  ยาวไมน่้อย
กว่า 210.00 ม. ช่วงที ่5 
ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 
ม. ช่วงที่ 6 ยาวไม่นอ้ย
กว่า 147.00 ม. และชว่ง
ที่ 7 ยาวไม่นอ้ยกว่า 
147.00 ม.  

16,122,500.00 - - - 1. จ านวนตลิ่งที่
ได้รับการปรบัปรุง  
2. ร้อยละของการ
ใช้พื้นที่สาธารณะที่
ได้ใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน  
3. ร้อยละของ
ระบบนิเวศที่ได้รับ
การปรับปรุง 
4. ร้อยละของการ
บุกรุกพื้นที่
สาธารณะลดลง 

1. ตลิ่งมีจ านวน 
มากข้ึน 
2.ระบบนิเวศได้รบั
การปรับปรุงดูแล 
3. ลดปริมาณน้ าท่วม
ขัง และลดปัญหา
วัชพืชปกคลุมตลิ่ง 
4. พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการดูแลเพิ่มข้ึน 

- กองช่าง 
- องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 16,122,500.00 - - - - - - 
 

แบบ ผ.03 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.1 แผนงานเคหะและ 
           ชุมชน 

 

 
 

24 

 
 

9,197,093.23 

 
 

20 

 
 

5,404,800 

 
 

17 

 
 

5,388,600 

 
 

16 

 
 

5,433,000 

 
 

77 

 
 

25,423,493.23 
 

รวม 24 9,197,093.23 20 5,404,800 17 5,388,600 16 5,433,000 77 25,423,493.23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.07 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

3 

 
 

30,000 

 
 

3 

 
 

30,000 

 
 

3 

 
 

30,000 

 
 

3 

 
 

30,000 

 
 

12 

 
 

120,000 

    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000 

    2.3 แผนงานสร้าง 
          ความเข้มแข็งของชุมชน 

11 1,110,000 11 1,110,000 11 1,110,000 11 1,110,000 44 4,440,000 

    2.4 แผนงานการเกษตร 
 

4 70,000 4 70,000 4 70,000 4 70,000 16 280,000 

    2.5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

1 500,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 1,100,000 

รวม 20 1,790,000 20 1,490,000 20 1,490,000 20 1,490,000 80 6,260,000 
 

 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านแหล่งน้ า 
    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

2 

 
 

500,000 

 
 

2 

 
 

500,000 

 
 

1 

 
 

100,000 

 
 

2 

 
 

150,000 

 
 

7 

 
 

1,250,000 

    3.2  แผนงานการเกษตร 
 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

รวม 3 550,000 3 550,000 2 150,000 3 200,000 11 1,450,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 
    ๔.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

31 

 
 

1,087,000 

 
 

31 

 
 

1,102,000 

 
 

31 

 
 

1,125,000 

 
 

31 

 
 

1,125,000 

 
 

124 

 
 

4,439,000 

    ๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

2 48,000 2 48,000 2 48,000 2 48,000 8 192,000 

รวม 33 1,135,000 33 1,150,000 33 1,173,000 33 1,173,000 132 4,631,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา ศาสนา 
    ประเพณี และวัฒนธรรม 
    5.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 

53 

 
 
 

4,834,600 

 
 
 

53 

 
 
 

4,834,600 

 
 
 

53 

 
 
 

4,834,600 

 
 
 

54 

 
 
 

14,834,600 

 
 
 

213 

 
 
 

29,338,400 
 

    5.2  แผนงานการศาสนา  
           วัฒนธรรมและ 
           นันทนาการ 

 
48 

 
2,232,000 

 
48 

 
2,232,000 

 
48 

 
2,232,000 

 
48 

 
2,232,000 

 
192 

 
8,928,000 

 
รวม 101 7,066,600 101 7,066,600 101 7,066,600 102 17,066,600 405 38,266,400 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสังคม 
    ๖.๑  แผนงานบริหาร 
           งานทั่วไป 

 
 

4 

 
 

130,000 

 
 

4 

 
 

130,000 

 
 

4 

 
 

130,000 

 
 

4 

 
 

130,000 

 
 

16 

 
 

520,000 

    ๖.๒  แผนงานการรักษา 
           ความสงบภายใน 

22 919,000 22 919,000 22 919,000 22 919,000 88 3,676,000 

    ๖.3  แผนงานสังคม 
           สงเคราะห ์

3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 12 240,000 

    ๖.4  แผนงานเคหะ 
           และชุมชน 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 

    ๖.5  แผนงานสร้าง 
           ความเข้มแข็งของชุมชน 

28 648,000 28 648,000 28 648,000 28 648,000 112 2,592,000 

    ๖.6  แผนงานงบกลาง   3 16,345,600 3 19,462,000 3 23,430,400 3 32,811,600 12 92,049,600 
รวม 61 18,112,600 61 21,229,000 61 25197,400 61 34,578,600 244 99,117,600 

 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
    7.1  แผนงานการรักษา 
           ความสงบภายใน 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000 

 
 
 

8 

 
 
 

240,000 

    7.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

4 716,000 4 716,000 4 716,000 4 716,000 16 2,864,000 

    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 4 1,600,000 

    7.4  แผนงานการเกษตร 
 

8 115,000 8 115,000 8 115,000 8 115,000 32 460,000 

รวม 15 1,291,000 15 1,291,000 15 1,291,000 15 1,291,000 60 5,164,000 
 
 
 

 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๘) ยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 
    ด้านการเมือง  
    การปกครอง  
    และการบริหาร 
   จัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๘.๑  แผนงาน 
           บริหารงาน 
           ทั่วไป 

 
 
 

22 

 
 
 

930,000 

 
 
 

22 

 
 
 

740,000 

 
 
 

22 

 
 
 

740,000 

 
 
 

22 

 
 
 

740,000 

 
 
 

88 

 
 
 

3,150,000 

   8.2  แผนงานเคหะ 
      และชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

รวม 23 950,000 23 760,000 23 760,000 23 760,000 92 3,230,000 
รวมทั้งหมด 279 39,952,293.23 275 38,841,400 271 42,416,600 272 61,892,200 1,097 183,142,493.23 

 

 



ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

 
(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 
(๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ 
1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยตนเองในครั้งนี้  ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการทบทวนว่า การจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานได้แก่  แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายปีงบประมาณ  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 
2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จ านวนโครงการ งบประมาณ และ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output/Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรืออาจถูกเรียกว่า  
“การประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้



หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่  3/1 แบบประเมินผล  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน ได้แก่
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้งความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม และแบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมุ่งเน้นการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบรายงานแบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานแบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราย

ปีงบประมาณ 
แบบรายงานแบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยให้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในภาพรวม   

 
 

http://www.dla.go.th/


โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบรายงานแบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนแก้ว 
แบบรายงานแบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. การด าเนินงานต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และถูก
จ ากัดด้วยห้วงระยะเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. เนื่องจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความยุ่งยากมากขึ้น  อาจท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยลงจากเดิม 

๓. การแก้ไขปัญหาอาจท าได้ไม่ตรงประเด็นและไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะมี
ข้อจ ากัดจากระเบียบกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการ 

และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น   
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าและควรมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
 


