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แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนแก้วที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงต่อไป 
 
 
 
 
 
 

            
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
มิถุนายน  2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

                                   หน้า 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         
 1. ด้านกายภาพ          1 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง        2 
 3. ประชากร          3 
 4. สภาพทางสังคม          3 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน         4 
 6. ระบบเศรษฐกิจ         5 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        6 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ         8 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค             10 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                41 
  3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น              47
      

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ               
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       53 
   3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         
   -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)     54 
   -  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.02)      56 
   -  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.02/1)  ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.   118 
   -  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)             122 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล               
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      137 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      140 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม       143 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    143 
ภาคผนวก 
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  ก 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนแกว้  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.  ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เทศบาลต าบลดอนแก้ว ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552  ปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่  3 บ้านสัน
ต้นกอก  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  6.92  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  
4,325  ไร ่ โดยมีอาณาเขตติดกับต าบลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลท่ากว้าง  อ าเภอสารภี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองแฝก  อ าเภอสารภี 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลสบแม่ข่า     อ าเภอหางดง 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศของต าบลดอนแก้วเป็นที่ราบลุ่ม  ไม่มีป่าและภูเขา  เหมาะส าหรับการ
เกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเกือบ

ตลอดทั้งปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25C°  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  31C° อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20C°  ความชื้นสัมพัทธ์
ตลอดปี 72%  อยู่ภายใต้ลมมรสุม 2 ชนิดคือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ  
ลักษณะเช่นนี้สามารถแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยอยู่ในอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายใต้ 
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 1.4  ลักษณะของท่ีดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะส าหรับการเกษตรกรรมและ

เพาะปลูก 

 1.5  ลักษณะแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีดังนี้ 
  1)   ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   7   แห่ง 
  2)   ล าน้ าเหมือง   จ านวน   6   แห่ง  ได้แก่  เหมืองป่าตัน , เหมืองกู่

แดง , เหมืองใหญ่ , เมืองกลาง , เหมืองหล่อ , เหมืองเก่าเกต ุ
  3)   คลองส่งน้ าชลประทาน จ านวน   1   แห่ง 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 

 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 
   จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลดอนแก้ว  มีพื้นท่ีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
    หมู่ที ่ 1   บ้านต าหนักเหนือ   
    หมู่ที ่ 2   บ้านต าหนักใต้   
    หมู่ที ่ 3   บ้านสันต้นกอก   
    หมู่ที ่ 4   บ้านดอนแก้ว 
    หมู่ที ่ 5   บ้านดอนแก้ว  
    หมู่ที ่ 6   บ้านน้ าโจ้ 
    หมู่ที ่ 7   บ้านสันกลาง 
  2.2  การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลดอนแก้ว  มีการจัดให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  โดยแบ่งเขต 
แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน 2 เขต  คือเขตเลือกตั้งที่  1  จ านวน  4  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1,2,6 และหมู่ที่ 7  
และเขตเลือกตั้งที่  2  จ านวน  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 3,4 และหมู่ท่ี 5 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา  

   ในเขตต าบลดอนแก้ว  มีสถานศึกษา  2  แห่ง  คือ 
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1  แห่ง ) 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง 
   
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) รวมประชากร 
1 บ้านต าหนักเหนือ 146 209 192 401 
2 บ้านต าหนักใต้ 390 474 409 883 
3 บ้านสันต้นกอก 225 287 233 520 
4 บ้านดอนแก้ว 235 331 287 618 
5 บ้านดอนแก้ว 392 407 339 746 
6 บ้านน้ าโจ้ 150 213 176 389 
7 บ้านสันกลาง 197 218 186 404 

รวม 1,735 1,822 2,139 3,961 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศหญิง 
(คน) 

จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนรวม (คน) 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 17 22 39 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 28 40 68 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 48 64 112 

6 ปีเต็ม – 11 ป ี 91 97 188 
12 ปีเต็ม – 14 ป ี 60 62 122 
15 ปีเต็ม – 17 ป ี 59 65 124 
18 ปีเต็ม – 25 ป ี 162 278 440 

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 521 595 1,116 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 424 499 923 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 412 417 829 

รวมทั้งหมด 1,822 2,139 3,961 
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  4.2  สาธารณสุข 
        ในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้วมีดังนี้ 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1   แห่ง    
   -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  7   แห่ง  
   -  ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล  จ านวน  7   แห่ง 
  4.3  อาชญากรรม 
   ต าบลดอนแก้วมีจุดรับแจ้งเหตุ  จ านวน  1  แห่ง  และศูนย์รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน จ านวน  1  แห่ง  (ศูนย์ อปพร. ต.ดอนแก้ว) ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน  มีอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุด
รักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่
ตลอดเวลาท าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย 

 4.4  ยาเสพติด 
  ต าบลดอนแก้วประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้  ท าให้มี

ความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้
มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พอสมควร  แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจ
อ าเภอสารภี  คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท าผิดอยู่เป็นประจ า ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน  ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทาง
ราชการท าให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามล าดับ  

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลดอนแก้วได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และ
ประสานการรับบัตรผู้พิการ       

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  สภาพการคมนาคมภายในต าบลดอนแก้ว  ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตมี

ถนนลาดยางตลอด   เชื่อมกับต าบลและอ าเภอที่ติดต่อเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางหลัก  และต าบลดอนแก้วห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอสารภี  5  กิโลเมตร  ถนนสายหลักท่ีใช้เดินทางเป็นถนนลาดยาง 

 5.2  การไฟฟ้า    
  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  7  หมู่บ้าน  โดยมีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม่  และล าพูน  เป็นหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการ   
 5.3  การประปา 
  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภคครบทั้ง  7  หมู่บ้าน 
 5.4  โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลดอนแก้ว  มีการสื่อสารที่ส าคัญ  ได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
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 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  ไม่มี 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  และ ท า

สวน  เช่น  ล าไย  กะหล่ า  ผักกาด  มะเขือ ฯลฯ  และผลไม้ที่ปลูกกันมาก  คือ  ล าไย 
 6.2  การประมง 
  ต าบลดอนแก้ว  มีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง  บริเวณแม่น้ าปิง  ได้แก่  หมู่ที่  1 , หมู่

ที่  2 และหมู่ที่ 7 
 6.3  การปศุสัตว์   
  ต าบลดอนแก้ว  มีการเลี้ยงสุกร  เลี้ยงไก่พันธ์ไข่  และเลี้ยงวัว 
 6.4  การบริการ   
  -  ปั๊มน้ ามัน (แบบหลอด)   1 แห่ง  
  -  ปั๊มน้ ามัน (แบบหยอดเหรียญ)  4  แห่ง 
  -  ตู้น้ าดื่ม  (แบบหยอดเหรียญ)  7 แห่ง 
  -  ร้านท าผมและตัดผม   8 แห่ง 
  -  บ้านเช่า/หอพัก   22 แห่ง 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  -  ต าบลดอนแก้วไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  - 
 6.6  อุตสาหกรรม 
  -  ต าบลดอนแก้วไม่มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  - 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

   -  กลุ่มแม่บ้าน   
    -  กลุ่ม อสม.    
    -  กลุ่มผู้สูงอายุ   
   -  กลุ่มเกษตร (ท าปุ๋ยอินทรีย์)  
    -  กลุ่มอาชีพกลุ่มดอกหญ้า   
    -  กลุ่มอาชีพผลิตที่นอนและหมอนจากนุ่น   
   -  กลุ่มท าน้ ายาล้างจาน  
   -  กลุ่มเกษตรผสมผสาน   
    -  กลุ่มอาชีพจักสาน (ผู้สูงอายุ)   
   -  กลุ่มอาชีพสมุนไพร ตุง โคมไฟ   
   -  กลุ่มอาชีพท าของที่ระลึกจากใบตาลและไม้ไผ่  (กลุ่มท าหมวก)   
   -  กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนแก้ว    
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   -   กลุ่มถนอมและแปรรูปอาหาร    
 6.8  แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  และ ท า

สวน  เช่น  ล าไย  กะหล่ า  ผักกาด  มะเขือ ฯลฯ  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 95  นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา  คือ  ศาสนาอิสลาม  

และศาสนาคริสต์  มีศาสนสถาน  จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
  1.  วัดต าหนัก    ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้านต าหนัก   
   2.  วัดสันต้นกอก   ตั้งอยู่หมู่ที่  3 บ้านสันต้นกอก   
   3.  วัดดอนแกว้   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 บ้านดอนแก้ว 
   4.  วัดน้ าโจ ้   ตั้งอยู่หมู่ที่  6 บ้านน้ าโจ้ 
   5.  วัดสันกลาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  7 บ้านสันกลาง 
 7.2  ประเพณ ี

   ประเพณีที่ส าคัญของต าบลดอนแก้ว  มีดังนี้     
   1.  ประเพณีฟ้อนผีเม็ง (มอญ) 
   2.  ประเพณีส่งสะตวงในวันปากปี๋สงกรานต์ 
   3.  แห่เทียนในวันเข้าพรรษา 
   4.  ประเพณีลอยกระทง 
   5. ประเพณีเดือน 4  เป็ง  (ตานข้าวใหม่) 
   6. ประเพณีเดือน 9 เหนือ 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญในต าบลดอนแก้ว มีดังนี้ 
  1.  นายสาคร  เขียวแก้ว ม.1 ด้านพุทธศาสนา   ประเพณีพ้ืนบ้าน    
  2.  นายปัญญา  ขันฤทธิ์      ม.1 ด้านประวัติศาสตร์       
  3. นายเสน่ห์  ปัญญาสุเมธี    ม.2 ด้านพุทธศาสนา ประเพณีพ้ืนบ้าน  
  4. นางจันทรา  สมเดช   ม.2 ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา   
  5. นายอินตา  ดวงเกตุ   ม.2 ด้านพุทธศาสนา 
  6. นางบานเย็น  ขันแก้ว   ม.2 ด้านท าที่นอนยัดด้วยนุ่น   
  7. นายนิต  บัวเงา   ม.2 ด้านจักสาน    
  8. นายยอดยิ่ง  สุวรรณขัดศรี ม.3 ด้านพุทธศาสนา ประเพณีพ้ืนบ้าน   
  9. นายแก้ว  บุญสูง     ม.3 ด้านจักสาน   
  10. นางอ าไพ  ดวงงาม   ม.3 ด้านเย็บหมวก 
  11. นายผัด      นวลศรี   ม.3 ด้านพิธีกรรมทางศาสนา 
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  12. นางจันทร์หอม   วังใน   ม.3 ด้านเยบ็หมวก และการท าบายศรีและขันผูกมือ 

  13. นางสาวอุบล   นันทบัณฑิต ม.3 ด้านหมอพ้ืนบ้านและยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน   
  14. นายค าอ้าย     ชูดวง     ม.4 ด้านประดิษฐ์โคมไฟ และตุง 
  15. นายสุรินทร์      ชูดวง    ม.4 ด้านท าปราสาทศพ 
  16. นายอินสม      ค าวงษา  ม.4 ด้านท าปราสาทศพ 
  17. นายบุญมา   ชูจิตร์    ม.4 ด้านภาษาล้านนา  จักสาน 
  18. นางแสงหล้า     ทองจ ารัส   ม.4 ด้านจักสาน  
  19. นายอินถา     ทองขันธ์  ม.5 ด้านพุทธศาสนา  และประเพณีพ้ืนบ้าน 
  20. นายค า      ท าบุญ    ม.5 ด้านแพทย์แผนโบราณ   
  21. นายสวิง       ชูศิลป์    ม.5 ด้านอักษรล้านนา  ยาพ้ืนเมือง  
  22. นายตา      ดาสิทธิ์   ม.5 ด้านจักสาน 
  23. นายประสิทธิ์     ทองเลา    ม.5 ด้านดนตรีพ้ืนเมือง 
  24. นายนิคม      ไชยวรรณ  ม.5 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง,ด้านการเกษตร 
  25. นางอัมพร     สมพบ   ม.5 ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ 
  26. นางยุพิน      เขียววาท ม.5 ด้านประดิษฐ์ดอกไม้ 
  27. นางอัมพร     บุญมา   ม.5 ด้านประดิษฐ์ดอกไม้                                                                                                                  

 28. นางสม      จันทะกอง   ม.6 ด้านท าโคมประดับวันยี่เป็ง(ลอยกระทง)  
 29. นายดวงจันทร์     แก้วมา  ม.6 ด้านแพทย์แผนโบราณ 
 30. นายใจ๋     กิตติ  ม.6 ด้านจักสานไม้ไผ่,ท ากระบวยจากกะลามะพรา้ว 

 31. นายแสน     ทองเงา    ม.6 ด้านดนตรีพ้ืนเมือง 
 32. นายอุทัย    ทองขันธ์   ม.6 ด้านดนตรีพ้ืนเมือง 
 33. นายศรีวรรณ์     นวลเรือน   ม.6 ด้านการจักสานโครงหมวกใบจากและใบลาน 
 34. นางวิไล      กิตติ    ม.6 ด้านการท ากรวยดอกไม้,ท าตุง และต้นคา 
 35. นายวัลลภ     เมฆโปธิ   ม.6 ด้านการสานแห และการจักสาน  
 36. นายสมยศ     เมฆโปธิ   ม.6 ด้านการสานแห 
 37. น.ส.ขันแก้ว     เมฆโปธิ   ม.6 ด้านการสานแห 
 38. นายออมสิน     ไชยแก้วเมร์   ม.6 ด้านการสานแห 
 39. นางบัวเขียว     ไชยแก้วเมร์   ม.6 ด้านการสานแห 
 40. นายวิชัย    สมเด็จ    ม.6 ด้านการสานแห 
 41. นายอุทัย  ปัญญาปวน   ม.6 ด้านการสานแห 
 42. นายวันชัย      เฟยศรี  ม.7 ด้านปั้นพระทางด้านพุทธศาสนาประเพณีพื้นบ้าน    
 43.  นางอร่ามศรี    เหลืองอร่าม ม.7 ด้านการทอผ้า  
 44.  นายแดง      ทองจ ารัส ม.7 ด้านจักสาน 
 45.  นายเมืองใจ      ทองค ามา ม.7 ด้านผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและขลุ่ยไมไ้ผ่ 
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 46. นางทองเหรียญ    สมบูรณ์  ม.7 ด้านศิลปะจากใบตอง  เช่น บายศรี พานหมั้น   
       กระทง  การตัดตุงกระดาษ  ดอกไม้ประดิษฐ์จาก
       กระดาษสา 

 47. นางเที่ยง      ดวงวรรณา ม.7 ด้านอาหาร ขนมพ้ืนเมือง  เช่น น้ าเมี้ยง ข้าว
       แต๋น ขนมชั้น  ฯลฯ 

 48. นางบัวบาน     กันทะวงศ์ ม.7 ด้านอาหาร ขนมพ้ืนเมือง  เช่น น้ าผัก  ข้าว
       เกรียบ ขนมศาลาอ่อน 

 49. นายเมฆ      กันทะวงค์  ม.7 ด้านประเพณีพ้ืนเมือง  และตัวเมือง 
 50. นางปัน      ขันศรี  ม.7 ด้านการท าข้าวหลาม 
 51. นางกิติมา     ธัชโอภาส  ม.7 ด้านศิลปะการฟ้อนร า 
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1. ผลิตภัณฑ์ที่นอนและท าหมอนยัดด้วยนุ่น   
 2. ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามกะทิ 
 3. ผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดสารพิษ 
 4. ผลิตภัณฑ์งานจักสานหมวกใบตาล  

 5. ผลิตภัณฑ์น้ ายาลา้งจาน  

 6. ผลิตภัณฑ์งานจักสานหมวก 
 7. ผลิตภัณฑ์ท าปราสาทศพ 
 8. ผลิตภัณฑ์โคมยี่เป็ง  
 9. ผลิตภัณฑ์สุ่มไก่  
 10. ผลิตภัณฑ์กรวยดอกไม้  
 11. ผลิตภัณฑ์ตุงที่ใช้ในประเพณีสงกรานต์ 

  12. ผลิตภัณฑ์จากอาหารพื้นบ้าน   เช่น   น้ าเมี้ยง   น้ าผัก   ข้าวแต๋น  ข้าวเกรียบ   
  13. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น กระบวย 
  14. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา - ผ้าใยบัว 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าใต้ดิน  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบ

ประปา  ส าหรับน้ าจากล าเหมืองสาธารณะส่วนใหญ่จะใช้ในภาคการเกษตร  เช่น  ปลูกพืชผักผลไม้  เลี้ยงสัตว์  
ฯลฯ 

 8.2  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลดอนแก้วไม่มีป่าไม้ 
 8.3  ภเูขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนแก้วไม่มภีูเขา 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนแก้วส่วนมากเป็นพ้ืนที่

ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย
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ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  ปัญหาคุณภาพอากาศมีมลพิษทาง
อากาศช่วงฤดูร้อนของทุกปี  สาเหตุเกิดจากการเผาป่าไม้เพ่ือล่าสัตว์และเก็บของป่า   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
  สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
  ๑. บทน า 
  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 
  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
  ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเ พ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
  ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
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เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ



13 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 

รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่ จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
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  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
  ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นค งทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
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สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
  ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
    (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    (๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
         ความมั่นคงของชาติ 
    (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
         รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
    (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
   ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
    (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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    (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
         ทรัพยากรมนุษย ์
    (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
         ประเทศ 
   ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    (๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
    (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
         การจัดการตนเอง 
   ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
    (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
    (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
         ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    (๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
   ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
         ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
    (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
         เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
         ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
    (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี
         ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
    (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
         เสมอภาค 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารในป ี๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
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ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศทีม่ีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณรอ้ยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
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ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
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๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
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ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
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จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
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ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทบัซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
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ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลาง
ของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมขึ้น
ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย ์และการขาดการคุม้ครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 



27 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 

จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่ น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อม มากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่



30 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 

ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสยัทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่ มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
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เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
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โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
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เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
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Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคเหนือ 
   ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน  
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และธรรมาภิบาลเพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
  1.  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  2.  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
  ภายในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม  การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้น จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  -  พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
  -  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
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  -  พัฒนาระบบโลจิสติกส์  และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่นการพัฒนาระบบรถรางเพ่ิมประเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
  -   สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม  และ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล า ปาง และ
แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการ  บนพ้ืนฐานของความรู้ และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา 
  (1)  ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2)  ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร  โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3)  พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4)  พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
  (5)  พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
1. วิสัยทัศน์ 
 “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มี
คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City 
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 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
 5. เมอืงศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and Culture  
4.  เปาประสงครวม 
 1. เศรษฐกิจเขมแข็ง สมดุลและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
 2. สังคมนาอยู ชุมชนเขมแข็ง คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 3. สิ่งแวดลอมมีความสมดุล และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 5. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
5. ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 จากวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด น ามาสูการก าหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
     ชุมชนและทองถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สู
     สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     อยางยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
     ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
     หลัก  ธรรมาภิบาล 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และ   ทองถิ่น 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพ่ิมมูลคาดานการทองเที่ยวและบริการสุขภาพสูมาตรฐานระดับสากล 
 กลยุทธ  
  1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว และบริการสุขภาพ 
  2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
และบริการสุขภาพ 
  3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น เชื่อมโยงสูระดับ
สากล 
  4. สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :  การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจฐานรากสูมาตรฐานระดับสากล 
 กลยุทธ  
  1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
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  2. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ
ธุรกิจ 
  3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และ
การประกอบธุรกิจ 
  4. สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : สังคมนาอยู ชุมชนเขม คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 กลยุทธ  
  1. พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
  2. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ 
  3. สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
  4. เสริมสรางความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสม ตามชวงวัย และความหลากหลายของประชากร 
  6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยาง 
ยั่งยืน 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีสภาพอุดม   
สมบูรณ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและการใชประโยชนอยางรูคุณคาที่กอใหเกิดความยั่งยืนและ
สมดุลในระบบนิเวศน 
 กลยุทธ  
  1. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล ปองกันใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอ านวยประโยชนได
ทั้งทางตรงและทางออม 
  2. เสริมสรางความเขาใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน และใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบของเครือขาย 
  3. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให มี
คุณภาพดีขึ้น 
  4. สรางจิตส านึกของคนในการตระหนักรูถึงปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อม
โทรมคุณภาพของสิ่งแวดลอม และรวมกันฟนฟู ปกปอง ดูแล รักษา ใหมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
  5. การสรางภาคีเครือขายในทุกองคกร ทุกภาคสวนเปนผูดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติรวมกัน
ตามหลักการเปนผูตอบแทนคุณภาพนิเวศน 
  6. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ พลังงาน และการใช
พลังงานทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ชุมชนเขมแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคง เพ่ือ 
เปนรากฐานส าคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 กลยุทธ  
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน 
เพ่ือรับมือกับปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ 
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  2. เพิ่มประสิทธิและความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบสังคม แกไขปญหาคามนุษย และปญหาแรงงานตางดาวผิด 
กฎหมาย 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
  1. ตอบสนองและสรางความพึงพอใจแกประชาชนในคุณภาพการใหบริการของจังหวัด 
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
 กลยุทธ  
  1. สงเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
  2. พัฒนาจังหวัดเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย มีบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพ 
  3. สรางความเปนเลิศในดานการใหบริการประชาชน 
  4. สรางความพรอมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใตประชาคมอาเซียน 
 
 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.
2561 – 2564) 
 วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 
  “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทอง
ถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 
 พันธกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
  1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ 
  3. สงเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6. ยุทธศาสตรการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยใน
ชุมชน 
  7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.2  ยทุธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  พ.ศ. 2561 -2564  ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์  จ านวน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ      
     พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
     ปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายเสพ
   ติด   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี   

 2.3  เป้าประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1. เส้นทางคมนาคมเพ่ิมขึ้น  ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกข้ึน 
2. ทางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง  และสามารถลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนนยามค่ าคืน 
4. มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน 
5. มีสัญลักษณ์แสดงป้ายชื่อต่าง ๆ ภายในต าบลที่ชัดเจน 
6. มีกระจกโค้งตามจุดอันตรายทุกหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ
    พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประชาชนมีจิตส านึกเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและการท าเกษตรอินทรีย์ 
3. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภาวะยากล าบาก ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสังคมอย่างเท่า

เทียมกัน และยุติธรรม 
4. ประชาชนมีสุขภาพทางกายและใจที่ดี  จากการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้

เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน 
5. ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในชุมชนลดลง 
6. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุข

ภาวะของประชาชนเป็นอย่างดี 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
1. ภายในต าบลมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
2. ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง  เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรสามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
4. ปริมาณขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียที่ไม่จ าเป็น มีปริมาณลดน้อยลงกว่าเดิม 
5. สภาพล าน้ าได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าลดลง จากการร่วมมือกันทุกองค์กรทุกเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

1. ประชาชนตระหนักในคุณค่า มรดกวัฒนธรรมไทยล้านนา จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ประชาชนมีความระลึกถึงวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญ
ทางประเพณ ี

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และ
ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม 

4. การศึกษาภาคบังคับ การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยได้รับการสนับสนุน
อย่างทั่วถึง 

5. เด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ 
6. การศึกษาในระดับเตรียมอนุบาลมีความเป็นเลิศ 
7. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับบริการด้านกีฬา และนันทนาการอย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
2. ประชาชนภายในต าบลมีความม่ันคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 
3. ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมภายในต าบลลดน้อยลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
1. การท างานเพ่ือบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ  ทันสมัยมากขึ้น และสามารถ

ตอบสนองต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และมีการตรวจสอบท้องถิ่นมากข้ึน 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม และถูกต้อง 
4. บุคลากรในองค์กรได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง 
5. การท างานขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาต่าง ๆ และบริบทของต าบล 
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 2.4  ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   1.  ร้อยละของถนน/เส้นทางสัญจรที่มีสภาพดีขึ้น 
   2.  ร้อยละของทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.  ร้อยละของครัวเรือนในต าบลที่ได้รับประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค 
   4.  ร้อยละของจ านวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
   5.  ร้อยละของจ านวนป้าย/สัญลักษณ์ของหมู่บ้านภายในต าบลที่ได้รับการติดตั้ง/
        ปรับปรุง 

6.  ร้อยละของกระจกโค้งตามจุดอันตรายทุกหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ
  พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ร้อยละการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและการท าเกษตรอินทรีย์ 
3. ร้อยละของประชากรในวัยชราที่ยากไร้/ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
4. ร้อยละของผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
5. ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
6. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
7. ร้อยละของจ านวนประชากรผู้ได้เข้ารับอบรมหรือส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ 
8. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพของจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
9. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการออกก าลัง

กาย 
10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย 
11. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการส่งเสริมอาชีพ

ต่าง ๆ 
12. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน และเพ่ิมรายได้ 
13. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านกระบวนการท างาน และด้านการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ 
14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กร

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
1. จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 
2. ร้ อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ไ ด้ รั บประโยชน์ จากการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน

อ่ืน 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการลดปริมาณสิ่งปฏิกูล และคัดแยกขยะมูล

ฝอย 
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5. ร้อยละของจ านวนล าเหมืองสาธารณะและทางระบายน้ า  ได้รับการขุดลอกให้มีการ                            
ระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละของปริมาณหมอกควันลดลงจากการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา กีฬา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
   ท้องถิ่น   

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดอบรม ประชุม 
โครงการ/กิจกรรม 

2. ร้อยละของจ านวนเด็กนักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย 
3. ร้อยละความเหมาะสมของอัตราผู้ดูแลเด็กต่อจ านวนเด็ก  
4. ร้อยละของผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการศึกษา 
5. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้แก่ ศูนย์

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
6. จ านวนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการที่จัดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้

ได้รับอย่างท่ัวถึง 
7. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
1. จ านวนองค์กรเครือข่ายชุมชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยที่

ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. จ านวนปัญหายาเสพติดลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการอบรม สัมมนาความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิหน้าที่ กฎหมายพื้นฐานโดย อปท. 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริการจากเทศบาลฯ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
4. ร้อยละของจ านวนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ

จัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนชุมชน การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เป็นต้น 
5. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ 
6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ เทศบาลใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับ

ประชาชนอย่างครอบคลุมต่อเนื่องในทุกสื่อ 
7. ร้อยละของรายได้จัดเก็บเอง 
8. ร้อยละของจ านวนบุคลากรในองค์กรที่ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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9. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรที่ ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 2.6  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



47 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลดอนแก้ว  
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          
สรุปสถานการณ์การพัฒนา  

จากการด าเนินการพัฒนาปีที่ผ่านมาในภาพรวม ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  สามารถน ามาวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม จุดแข็ง,จุดอ่อน ,โอกาส ,อุปสรรค (SWOT Analysis) ได้ดังนี ้

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
  1. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ 

2. ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี                                    
ศิลปวัฒนธรรม และมีการอนุรักษ์ สืบทอดอย่างต่อเนื่อง 
        3. ระบบสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคม อยู่ในระดับดี 
  4. ประชาชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน เด็กรุ่นใหม่  และประชากรในวัย
แรงงานเป็น  แรงงานที่มีฝีมือมากข้ึน 
  5. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์  
 

จุดอ่อน (Weknesses : W) 
        1. กลุ่มอาชีพมีหลายกลุ่ม แต่ไม่มีความเข้มแข็ง  ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดทักษะ และยึดถือเรื่อง 
งบประมาณเป็นที่ตั้ง 
         2. ประชาชนขาดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานภาครัฐ 
  3. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ น้ าเสีย มลภาวะทางอากาศ 

4. แผนที่วางไว้กับการปฏิบัติจริง ยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากบางครั้งต้องยึดถือความเดือดร้อน  
เร่งด่วนเฉพาะหน้า  

5. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
 

โอกาส (Opportunities : O) 
  1.  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยมีโครงการส าคัญ
หลายโครงการ เช่น OTOP กองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
  2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ 
  3. เส้นทางคมนาคมของพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมหลักของจังหวัด สามารถเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและอยู่ใกล้กับตัวจังหวัด  
 

ข้อจ ากัด (Threats : T) 
  1. หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีจะใช้ในการพัฒนา แต่ละปี  

  2. ภารกิจ ปัญหาความต้องการบางอย่างที่เป็นความต้องการของประชาชน องค์กรไม่สามารถ
ด าเนินการหรือสนับสนุนได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย  

  3. ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาคราชการและท้องถิ่น   
4. ขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร 
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 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 ขอบเขตของปัญหา 
 1. ด้านสาธารณสุข 

    ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีลักษณะการบริโภคและการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่นมี
การบริโภคไขมันที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย การบริโภคน้ าตาลเกินมาตรฐาน มีการบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งการ
บริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้แนวโน้มของการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่ป้องกันได้มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน  เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวต้องประชาชน สามารถ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้  นอกจากนี้ประชาชนยังมีภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคระบาดซ้ า  ที่มักเกิดขึ้นแตกต่าง
กันตาม  ฤดูกาล เช่นโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน  โรคไข้หวัดและโรคทางเดินหายใจในฤดูหนาว โรคท้องร่วงในฤดู
ร้อน  เป็นต้น 
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังขาดความรู้ ทักษะและความตระหนัก
ในการเสียสละ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหามลภาวะเป็นพิษ  อันเนื่องจากการขาดจิตส านึกรับผิดชอบของประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขาดการ
บริหารจัดการ และมาตรการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

 3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 ถนนและรางระบายน้ า 

     รางระบายน้ าและถนนยังก่อสร้างไม่ทั่วถึง  มีสภาพช ารุด ไม่สามารถระบายน้ า
ได้ทันในช่วงฤดูฝน  ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงถนนและทางเท้าในบางช่วงขาด
ความเป็นระเบียบ สกปรก และไม่สวยงาม 

  3.2 การจราจร 
     ในปัจจุบันสภาพปัญหาจราจร ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณรถที่เพ่ิม
มากขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร ช่องทางจราจรคับแคบ ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง  

  3.3 การบริการไฟฟ้า 
     ปัจจุบัน การขยายเขตบริการไฟฟ้า ยังไม่ทั่วถึง และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามถนน ซอย สถานที่สาธารณะ ก็ยังไม่ทั่วถึง และในจุดที่มีการติดตั้งอยู่แล้วก็มีความสว่างไม่เพียงพอ ก่อให้เกิด
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และ
ประชาชนที่สัญจร 

4. ด้านสังคม 
 4.1 เยาวชนติดยาเสพติดอบายมุขและขาดคุณธรรม จริยธรรม 

     ปัจจุบันผู้ปกครองมีเวลาในการเอาใจใส่บุตรหลานน้อยลง  อันเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง  ท าให้เยาวชนได้รับการดูแล อบรม
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น้อยลง ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และการสื่อสารไร้พรมแดนซึ่งเป็นตัวน าพากระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชน ท า
ให้เยาวชนซึ่งขาดวุฒิภาวะในการวิเคราะห์และคัดกรองในการบริโภคสื่อเกิดค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบที่ผิด
คุณธรรม จริยธรรม เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

    4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและสตรี 
    ปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลในบางส่วนยั ง
ประสบปัญหาขาดหลักประกันอันมั่นคง ขาดการพ่ึงพาตนเองได้  มีความรู้สึกที่ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณค่า  ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจ านวนหนึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองเพ่ือ
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาค และบทบาทสตรี
ในสังคมให้มากยิ่งข้ึน 
    ดังนั้น ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนดังกล่าวให้มีหลักประกันอันมั่งคงทั่วถึง 
สามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงตนเองได้ เข้าถึงสิทธิอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

    4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด ความยากจน และความเสื่อมของศีลธรรมใน
สังคมท าให้ประชาชนเผชิญกับความเสี่ยงต่อการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินมากขึ้นรวมทั้งประชาชนขาด
ความรู้ในการเฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 

   5. ด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ประชาชนมีรายได้น้อย 
    ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีรายจ่าย
มากกว่ารายรับ การว่างงาน ขาดอาชีพที่มั่นคง ขาดแหล่งเงินทุนในระบบเพ่ือการประกอบการ ขาดตลาดในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และขาดการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานในท้องถิ่น 

   6. การศึกษา 
       ปัจจุบันเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลบางส่วนยังขาดโอกาส และทุนการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนรู้นอกระบบเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพ รวมทั้งความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและก้าวทันประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   7. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ปัจจุบัน ประชาชน และเยาวชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติ และมีความ
เป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นลดลง ขาดความสนใจในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

   8. การบริหารจัดการองค์กร 
    8.1 บุคลากร 
    บุคลากรยังขาดความรู้ และลักษณะในการปฏิบัติงานเชิ งลึก สืบเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มีบทบาทและภารกิจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งท าให้ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และช ารุด 
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    8.2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    ปัจจุบันประชาชนเริ่มตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ ตลอดจนความส าคัญของการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
อย่างแท้จริง 

  3.2.2 ความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อ 
   1. ด้านสาธารณสุข 
   สร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยออกบริการ 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน เสริมสร้างความร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ
สร้างสุขภาพที่ดี ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 
   เฝ้าระวัง และป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า ตลอดจนควบคุมดูแลในการผลิต
และจ าหน่ายอาหาร พืชผักให้มีความปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
   อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้สามารถ
เสริมสร้างสุขภาพ แก่ตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยการสร้างโอกาส และปรับปรุง
สนามกีฬา และสวนสาธารณะให้เอ้ือต่อการออกก าลังกาย 

   2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ปลูกจิตส านึก ให้ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

   3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    3.1 ถนน และรางระบายน้ า 
    ก่อสร้าง รางระบายน้ า ถนนและทางเท้าให้ทั่วถึง ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 การจราจร 
    ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ตามแยก หรือจุดเสี่ยง ที่มีการจราจรหนาแน่นให้
ครบทุกแยก และมีการติดตามซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า 
    ติดตั้งป้ายบอกชื่อ ชุมชน สถานที่ส าคัญในเขตเทศบาลให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 
    ปลูกฝัง กระตุ้นจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรแก่เยาวชนโดยบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจร ตลอดจนวิธีการขับขี่เพ่ือความปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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    3.3 การบริการไฟฟ้า 
    ติดตั้งไฟสว่างให้ทั่วถึงในทุกถนน ซอย รวมทั้งที่สาธารณะและบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย และปรับปรุงให้มีความแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   4. ด้านสังคม 
    4.1 เยาวชนติดยาเสพติดอบายมุขและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
    เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความ
อบอุ่น ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุตรหลานในการบริโภคสื่อที่เหมาะสม  รวมทั้งการปฏิบัติและประพฤติตนของ
เยาวชนบนพื้นฐานของศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมีการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชน เยาวชนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

    5. ด้านเศรษฐกิจ 
   อบรมให้ความรู้ เ พ่ือให้เกิดการพัฒนา  และการผลิตสินค้าท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างงานและ
รายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มการออม และด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

   6. การศึกษา 
   ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรมตามวัยอย่างเหมาะสมและพร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ 
   พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และบูรณาการการเรียน การ
สอนเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาสถานศึกษา สื่อการ
เรียนการสอนที่จูงใจให้เด็กใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาวชนและประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้
เห็นความส าคัญและสนในการเรียนรู้ เพ่ิมการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านสื่อสารสนเทศ 

   7. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   สนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน และศาสนสถานของท้องถิ่น โดยยึดความเป็นอัตลักษณ์ ภายใน
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

   8. การบริหารจัดการองค์กร 
    8.1 บุคลากร 
    อบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน กระตุ้นจิตส านึกให้มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส จัดอัตราก าลังอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าภายใต้หลักคุณธรรม และจริยธรรม มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพร้อม
ส าหรับการตรวจสอบในระดับองค์กร และระดับปัจเจกชนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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    8.2 การบริหารองค์กร 
    ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาทุกด้าน โดยสร้าง
องค์ความรู้และเผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบและเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญเกิดความต้องการมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนสร้างโอกาส และเปิดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี 
และมีส่วนร่วมเพ่ือการก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 
    เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และเสริมสร้างวินัยทางการคลัง
เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและปรับปรุงส านักงานให้เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
ดอ

นแ
ก้ว

 

๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
การส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๓ ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลัง 
ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

๔ ด้านการศึกษา กีฬาและการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

๕ ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
กองช่าง 

๖ ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ด ี

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
บริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

1) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 24 7,002,100 28 7,725,600 13 4,157,000 22 5,865,600 21 53,498,000 108 78,248,300

รวม 24 7,002,100 28 7,725,600 13 4,157,000 22 5,865,600 21 53,498,000 108 78,248,300

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

2) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริม
กำรเกษตรและพัฒนำเศรษฐกิจตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 2.1 แผนงานงบกลาง 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 20 51,250,000
 2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,178,000 13 1,178,000 13 1,178,000 13 1,178,000 13 1,178,000 65 5,890,000
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 29 740,000 29 740,000 29 740,000 29 740,000 29 740,000 145 3,700,000
 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 263,000 5 263,000 5 263,000 5 263,000 5 263,000 25 1,315,000
 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 773,000 15 773,000 15 773,000 15 773,000 15 773,000 75 3,865,000
 2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 190,000 3 190,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 15 1,070,000
 2.7 แผนงานการเกษตร 8 470,000 8 470,000 8 470,000 8 470,000 8 470,000 40 2,350,000

รวม 77 13,864,000 77 13,864,000 77 13,904,000 77 13,904,000 77 13,904,000 385 69,440,000

ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบำลต ำบลดอนแก้ว  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศำสตร์
ป ี2561

 รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564  รวม 5 ปีป ี2565

ป ี2565



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

3) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 2,500,000
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 230,000 4 230,000 5 240,000 5 240,000 5 240,000 23 1,180,000
 3.3 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 7 780,000 7 780,000 8 790,000 8 790,000 8 790,000 38 3,930,000

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

4) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ กีฬำและกำรอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณ ีและภมูิปญัญำท้องถ่ิน
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 620,000 8 620,000 8 620,000 8 620,000 8 620,000 40 3,100,000
 4.2 แผนงานการศึกษา 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 30 5,050,000
 4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21 1,276,500 21 1,126,500 21 1,166,500 21 1,166,500 21 1,166,500 105 5,902,500

รวม 35 2,906,500 35 2,756,500 35 2,796,500 35 2,796,500 35 2,796,500 175 14,052,500

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

5) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั และกำร
ปอ้งกันแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ
 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 60 6,300,000

รวม 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 12 1,260,000 60 6,300,000

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

6) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 1,270,000 15 1,200,000 14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000 71 5,980,000

รวม 14 1,270,000 15 1,200,000 14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000 71 5,980,000

 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ยุทธศำสตร์
ป ี2561

 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ป ี2563

 รวม 5 ปีป ี2565

ป ี2564 ป ี2565



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนเข้าฌาปน
สถานบ้านต าหนัก ข้างโรงเรียนวัดต าหนัก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม.  หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 460 ตร.ม.

    207,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1  หมู่ที่ 1  บ้านต าหนัก

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

 กว้าง 3.50 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.30 ม.หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 245 ตร.ม.

    155,200 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 4/1  หมู่ที่ 1  บ้านต าหนัก

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

 กว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 259 ตร.ม.

    294,600 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ซอย 3/2 (บ้านชลอ) หมู่ที่ 2 บ้านต าหนัก 
* จดัท ำงบประมำณ 2561
จ ำนวน 177,100 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.05 ม.

    300,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

 งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่หมาะสมกับชนบท

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอยหน้าบ้านแม่ปิน บ้านต าหนัก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 
0.05 ม.

       80,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอย 10 บ้านต าหนัก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.5 ม. ยาว 42
 ม.   หนา 0.05 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 56 ม.
 หนา 0.05 ม. พร้อมปรับเกล่ีย
หินคลุกบดอัดแน่นจ านวน 39 
ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 273 ตร.ม.

    128,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมทางข้าม ซอย 7  บ้าน
ต าหนัก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 200 ม.        50,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3/1 (บ้านลุงต๋ัน) บ้านต าหนัก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 61 ม. กว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 183 ตร.ม.

116,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ซอย 6 (บ้านปราณี) บ้านต าหนัก หมู่ที่ 2
 * จดัท ำงบประมำณ 2560 
จ ำนวน 163,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.05 ม.

    300,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ซอย 3/5 (บ้านนายสวิง) บ้านต าหนัก 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 30 ม. กว้าง 3 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 90 ตร.ม.

50,000       1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซ.4 ซอยบ้านน้องแหม่ม บ้านต าหนัก หมู่
ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 
0.05 ม.

       80,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3/4 บ้านต าหนัก หมู่ที่ 2

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม. ยาว 87 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

    221,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอยเกษตร  บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 300
 ม. หนา 0.05 ม.

    450,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 9  บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 113 ม. กว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 339 ตร.ม.

    215,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 บ้านนายประหยัด จันทร์หอม บ้านสันต้น
กอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 67 ม.     110,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

16 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านดง ซอย 12 บ้านสันต้นกอก หมู่ที่
 3 
* จดัท ำงบประมำณ 2561
จ ำนวน 26,300 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทางรวม 12 เมตร กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมี

พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 48 ตร.
ม.

       26,300 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ซอย 12/1  บ้านสันต้นกอก หมู่ที่
 3 

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ยาว 78 ม. กว้าง 3 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 
ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

 234 ตร.ม.

    149,800 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านดง ซอย 12/2บ้านสันต้นกอก 
หมู่ที่ 3 
* จดัท ำงบประมำณ 2561
จ ำนวน 151,100 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทางรวม 70 เมตร กว้าง 
4.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมี

พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 48 ตร.
ม.

    151,100 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ซอยเกษตร  เขตติดต่อ ต.ท่าวังตาล บ้าน
สันต้นกอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 617
 ม. หนา 0.05 ม.

    925,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  ซอย 2 บ้านนายเสาร์ค า  ทองรัส 
บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3 
* จดัท ำงบประมำณ 2560 จ ำนวน 146,000บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทางรวม 110 เมตรกว้าง 
3.00 ม.หนา 0.05 ม.หรือมี

พื้นที่Asphaltic Concreat  ไม่
น้อยกว่า 330 ตร.ม.

    222,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอยบ้านพี่น้อง วิชิตา ทองอินทร์ บ้านสัน
ต้นกอก หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00
 ม. หนา 0.05 ม.

    620,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมลูกรังไหล่ทาง  ซอยเหมือง
กลาง หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นกอก

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 

300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

    169,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 3  ซอย
เชื่อมต่อต าบลท่าวังตาล ซอย 11 บ้านสัน
ป่ากาว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ยาว 200 ม กว้าง 3 ม หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 600 ตร.ม.

    348,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 7 (เหมืองกลาง) หมู่ที่ 4 บ้าน
ดอนแก้ว
* จดัท ำงบประมำณ 2561 ระยะทำง 111  ม.
จ ำนวน 169,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 3  ม.ระยะทาง 77 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.30 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.

144,100    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 8 ข้างโกดัง ตรงข้ามวัดสันต้น
กอก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแก้ว
* จดัท ำงบประมำณ 2560 

จ ำนวน 63,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 201 ม. กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 804 ตารางเมตร

    400,700 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 87 ม กว้าง 2.50 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 217.50 ตร.ม.

    138,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

27 โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอย 6 บ้านนางโสภา หมู่ที่ 5 
บ้านดอนแก้ว 
* จดัท ำงบประมำณ 2560
จ ำนวน 143,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทาง 243 เมตรกว้าง 
4.00 เมตรหนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ Asphaltic 
Concreat ไม่น้อยกว่า 972 

ตารางเมตร

    454,100 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตร
สามัคคีบริเวณหน้าบ้านนายนิคม ไชยวรรณ
 - สุดเขตหมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว 
* จดัท ำงบประมำณ 2561 ระยะทำง 111 
ม. จ ำนวน 169,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 
3  ม. ยาว  150  ม. หนา 

0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม.

    169,000     169,000     285,700 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยตรงข้ามร้านสุเมธการเกษตร 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 136 ม. กว้าง 2.50 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.

216,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทาง 40 ม. กว้าง 2.50 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
เมตร

63,500       1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
ซอย 7 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ยาว 116 ม. กว้าง 4 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 464 ตร.ม.

185,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยเสริมผิว (Overlay) ซอย 9 หมู่ที่ 5

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 101 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไม่น้อยกว่า 404 ตร.ม.

159,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

33 โครงการวางท่อลอดถนน พร้อมขยายผิว
จราจร สายกลางบ้าน  พร้อมราวกันตก  
หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 
0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน

พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตราราง

เมตร

80,000       1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอย 3 และพร้อมวางท่อลอด  หมู่ที่ 5 
บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 ม. กว้าง 3 ม. 
วางท่อขนาด 0.60 ม.

       85,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนซอย 3  และสาย  3/2  
บ้านน้ าโจ้  หมู่ที่ 6 
* จดัท ำงบประมำณ 2560
จ ำนวน 128,000 บำท
* จดัท ำงบประมำณ 2561

จ ำนวน 169,000 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทางรวม 376 เมตรกว้าง 
4.00 ม.หนา 0.05 ม.หรือมี

พื้นที่ Asphaltic Concreat ไม่
น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. และ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริฐ

เหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200  
ตร.ม.

    169,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบ
คลองชลประทาน พร้อมถมดินลูกรังไหล่
ทาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 66 ม. กว้าง 4  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 264 ตร.ม.

    168,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน  ซอย 5/1 ข้างบ้าน
นางมูล จันทะ  หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว 53 ม. กว้าง 3
 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 ม.หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโดยเสริมผิว 
(Overlay) ยาว 30 ม. กว้าง 4 
ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 ม.หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

    149,400 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

38 โครงการถมดินปรับพื้นทางเดิม ซอย 1/2 
หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 100 ม. กว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือใช้ดินถม

จ านวน 315 ลบ.ม.

       31,500 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้
* จดัท ำงบประมำณ 2561 
จ ำนวน 169,900 บำท

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม. ยาว 75 ม. หนา
  0.05 ม.

    169,900 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการขยายผิวจราจรทางข้ามล าเหมือง 
บริเวณส่ีแยกต้นโพธิ์วัดสันกลาง  หมู่ที่ 7 
บ้านสันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เสริมท่อคอนกรีต ขนาด 1 ม. 
หัวท้ายข้างละ 1 ท่อน พร้อม

ท าหูช้างรับน้ า ทั้งสองข้าง และ
เทคอนกรีตขยายถนนทั้งสองข้าง

       30,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างวัดสันกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมกันไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

    228,600 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการเสริมหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 7 
บ้านสันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม.     100,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

43 โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดย
เสริมผิว (Overlay) ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้าน
สันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ยาว 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 800 ตร.ม.
(แบ่งท าปีงบประมาณ 

2562-2563)

    144,500     200,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการติดต้ังราวกันตกถนนเลียบล า
เหมืองป่าตัน ซอย 4 ซอย 5 และบริเวณ
หน้าวัดสันกลาง

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

จุดที่ 1 แยกซอย 4 สองข้างๆละ
 6 ม. 
จุดที่ 2 แยกซอย 5 สองข้างๆละ
 6 ม. และทางโค้งหน้าวัดสัน
กลาง ยาว 12 ม.

    100,000 ร้อยละของจุด
เส่ียงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

การเกิด
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

45 โครงการเสริมไหล่ทางและผิวจราจรที่ช ารุด
โดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

7 หมู่บ้าน     600,000 ความยาวไหล่
ทางและถนน

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิง คสล.พร้อม
ราวกันตก

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

7 หมู่บ้าน   1,000,000 ความยาวพนัง
กันตล่ิง

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอยประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นกอก

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
 พร้อมบ่อพักขนาด 

0.50x0.50 ม. ยาว 90 ม.

    300,000 ความยาวราง
ระบายน้ า

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว
ยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอยรุ่งโรจน์  หมู่ที่
 4 บ้านดอนแก้ว

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 97 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.30-0.5 ม.

    150,000 ความยาวราง
ระบายนน้ า

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอย
 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง
* จดัท ำงบประมำณ 2560 จ ำนวน 109,000บำท
* จดัท ำงบประมำณ 2561 จ ำนวน 97,800บำท

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง  247  ม.ขนาด
กว้าง  0.40  ม.ลึกเฉล่ีย  
0.30-0.70  ม.พร้อมฝาค

สล.ขนาด  0.50 X 0.50 ม.

    340,200 ความยาวราง
ระบายน้ า

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดต าหนัก เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
 ทางพุทธศาสนา

1 แห่ง 500,000     จ านวน 
1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ได้
มาตรฐาน

กอง
ช่าง

51 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเมรุ ฌาปน
สถานบ้านต าหนัก

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีกรรม

ซ่อมแซมและปรับปรุงเมรุ 
ฌาปนสถานบ้านต าหนัก ให้ได้

มาตรฐาน

    450,000  จ านวน 
1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ได้
มาตรฐาน

กอง
ช่าง

52 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเมรุ ฌาปน
สถานบ้านน้ าโจ้

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีกรรม

ซ่อมแซมและปรับปรุงเมรุ 
ฌาปนสถานบ้านน้ าโจ้ ให้ได้

มาตรฐาน

    500,000  จ านวน 
1 แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ได้
มาตรฐาน

กอง
ช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

53 โครงการก่อสร้างราวกันตกตามจุดอันตราย
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
มีความปลอดภัยมากขึ้น

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     700,000 ความยาวของ
ราวกันตก

การคมนาคม
สัญจรมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

54 โครงการจัดท าป้ายแนะน าสถานที่ส าคัญ
ภายในต าบลดอนแก้ว

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการเดินทาง

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     300,000 จ านวน
ป้าย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

55 โครงการจัดท าป้ายชื่อหมู่บ้านและป้ายชื่อ
ซอยภายในหมู่บ้าน

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการเดินทาง

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     500,000 จ านวน
ป้าย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

56 โครงการจัดท าโครงป้ายประชาสัมพันธ์
* จดัท ำงบประมำณ 2561 จ ำนวน 97,800บำท

เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ใน
การช าระภาษี

ขนาดกว้าง 3 ม. สูง 4.5 ม.
จ านวน 10 ป้าย 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว)

       69,800 การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและ
การช าระภาษี
ครอบคลุม
พื้นที่ 7 
หมู่บ้าน (10 
จุด)

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

57 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT
 เฉลิมพระเกียรติบ้านดอนแก้ว (แห่งใหม่
บ้านน้ าโจ้)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

1 แห่ง     100,000 จ านวน 1 แห่ง ปรับภูมิทัศน์
สถานที่การเรียน
การสอนให้
เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

58 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไอทีเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว (แห่ง
ใหม่บ้านน้ าโจ้)

1. ต่อเติมหลังคากันสาดเพื่อ
ลดความร้อนและแสงแดดที่
เข้ามาภายในห้องเรียน
2. ต่อเติมห้องรับประทาน
อาหารเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ
และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
3. ต่อเติมห้องน้ าและห้องเก็บ
ของ จ านวน 4 ห้อง เพื่อให้มี
ห้องน้ าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
และมีปริมาณเพียงพอต่อ
จ านวนเด็กและผู้ดูแลเด็ก  
และใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ และ
ติดต้ังประตูเล่ือน

1. ต่อเติมหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย
แผ่นเมทัลชีทด้านข้างอาคาร พืน้ที่
ใช้สอยอาคารรวมทั้งหมดไม่น้อย
กวา่ 227 ตารารงเมตร 
2. ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 3 ห้อง
 ห้องเก็บของ 1 ห้อง ขนาดกวา้ง 
1.5 เมตร ยาว 4 เมตร
3. ปรับปรุงต่อเติมห้องอาหาร โดย
ก่อผนังและติดต้ังมุ้งลวด  จ านวน 1
 ห้อง 
4. ท าประตูเหล็ก เปิด-ปิดห้องเด็ก
เล่น สูง 0.80 เมตร ยาว 3 เมตร 
จ านวน 2 บาน
5. เคาร์เตอร์อ่างน้ าแปรงฟันเด็ก 
กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 4 เมตร 
จ านวน 1 จดุ
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลดอนแก้วก าหนด)

    360,600 พื้นที่ที่ท าการ
ต่อเติมได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

1. ความร้อนและ
แสงแดดทีเ่ขา้มา
ภายในหอ้งเรียน
ลดลง
2. เด็กมหีอ้ง
รับประทานอาหาร
อยา่งถกูสุขลักษณะ
และมอีากาศถา่ยเท
ได้สะดวกยิง่ขึน้
3. มหีอ้งน้ าที่
สะอาดถกู
สุขลักษณะและมี
ปริมาณเพียงพอต่อ
จ านวนเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก  และมี
หอ้งเกบ็ของใช้เกบ็
วัสดุอปุกรณ์ 

กองช่าง
กอง

การศึกษา

59 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและ
อุปกรณ์ต่างๆของเทศบาลต าบลดอนแก้ว

เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับเก็บ
เอกสารส าคัญต่างๆและ
อุปกรณ์ๆ

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 4 ม.     250,000 จ านวน 
1 หลัง

มีสถานที่ส าหรับ
เก็บเอกสาร
ส าคัญต่างๆและ
อุปกรณ์ๆ

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดอนแก้ว

เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.     600,000 จ านวน 
1 หลัง

มีสถานที่
ส าหรับ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
เก็บอุปกรณ์ๆ

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

61 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านสัน
ต้นกอก

เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับจอด
รถของเทศบาลฯและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

โครงสร้างเหล็ก พื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 414 ตร.ม.

  1,090,000 จ านวน
1 หลัง

มีสถานที่
ส าหรับจอดรถ
ของเทศบาล
และผู้มาติดต่อ
ราชการ

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติ 
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง
ชาติ ส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว

1 แห่ง        30,000 จ านวน
1 แห่ง

มีสถานที่แสดง
สัญญาลักษณ์ธง
ชาติประจ า
สถานที่ราชการ

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบบริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ก าหนดแนว
เขตและป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ

บริเวณด้านหลังอาคารและด้าน
ทิศตะวันตก

    500,000 จ านวน
1 แห่ง

มีร้ัวรอบ
ส านักงาน
สามารถบอก
แนวเขตและ
ป้องกัน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

กองช่าง

64 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย

3 จุด     100,000 จ านวน 
3 จุด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กาย

กองช่าง

65 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

7 หมู่บ้าน     350,000     350,000     350,000     350,000     350,000 จ านวนบ่อ
บาดาล

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

หมู่ 2 และหมู่ 6     200,000     300,000 จ านวน 
2 หมู่

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

67 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

เปล่ียนท่อน้ าประปาหมู่บ้าน 
ขนาด ø 3 นิ้ว ยาว 2,000 ม.

    150,000 ความยาวท่อ
น้ าประปา

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

68 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

7 หมู่บ้าน     300,000 จ านวน 
7 แห่ง

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว
และบริเวณส านัก

งานเทศบาลต าบลดอนแก้ว

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        สถานที่
สาธารณะ
ได้รับการ

ปรับปรุงร้อย
ละ 80

เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม

กองช่าง

70 โครงการจัดเก็บและก าจัดขยะในหมู่บ้าน เพื่อด าเนินการจัดเก็บ
และก าจัดขยะภายในหมู่บ้าน

7 หมู่บ้าน 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000     จัดเก็บและ
ก าจัดขยะร้อย

ละ 100

ชุมชนมีความ
สะอาดเรียบร้อย

กองคลัง

71 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและการรีไซเคิล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักคัดแยกขยะและเพื่อน ามา
รีไซเคิล

7 หมู่บ้าน 200,000        200,000     200,000     200,000     200,000 ปริมาณขยะ
ลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20

ประชาชนรู้จักคัด
แยกขยะ-เพื่อ
รีไซเคิล

ส านักปลัด

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 , 2 และ 
4 หมู่ที่ 1 บ้านต าหนัก ระยะทางรวม 
540 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

73 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านต าหนัก

 เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ 
ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง  ซอยใหม่ ข้างบ้านนายสุเนตร 
ชุ่มใจ ใกล้ล าเหมืองกู่แดง  หมู่ที่ 2 บ้าน
ต าหนัก

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

75 โครงการปรับเสาไฟฟ้าให้สูงขึ้น  ถนนสาย
หลัก หมู่ที่ 2 บ้านต าหนัก

 เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  ในการ
เดินทางไปท ากิจกรรมต่างๆ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง สุดซอยบ้านดงเย็น หมู่ที่ 3 บ้าน
สันต้นกอก ระยะทางยาว 270 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสันป่าก๋าวสวน
นายต๊ิบ  ปันถลา หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นกอก

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

78 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซอยนางขันแก้ว  ทองอินทร์ หมู่
ที่ 4 บ้านดอนแก้ว ระยะทาง  110  ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

79 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซอยจันทร์เป็ง หมู่ที่ 4 บ้านดอน
แก้ว ระยะทาง  120  ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซอยแม่หลวงสุธรรม หมู่ที่ 4 
บ้านดอนแก้ว

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้าน
ดอนแก้ว ระยะทางยาว 100 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

82 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนายแสงเมือง
 อินตา หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว ระยะทาง
ยาว 100 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

83 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ซอยหน้าร้านสุเมธ
การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว 
ระยะทางยาว 150 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

84 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 9 
และซอย 10 หมู่ที่ 5 ระยะทางรวม 500
 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยข้างบ้านนาง
มูล จันทะ  หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจ้ ระยะทาง
ยาว 400 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     400,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02
ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยเกษตรเหมือง
เสีย หมู่ที่ 7 บ้านสันกลาง ระยะทางยาว 
300 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     250,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

87 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 จ านง หมู่
ที่ 7  บ้านสันกลาง ระยะทางยาว 255 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     350,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

88 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบล า
เหมือง จาก ม.2-ม. 7 ซอย 5 หมู่ที่ 7  
บ้านสันกลาง ระยะทางยาว 254 ม.

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

89 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าของ
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว บ้านสัน
ต้นกอก หมู่ที่ 3

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนแก้วอย่าง
เพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน
สูง พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาด 160 Kva จ านวน 1 หม้อ

    400,000 จ านวน 1 หม้อ ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ดอนแก้วมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
 ทั้งในการ
ปฏิบัติงานและ
จัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

    7,002,100     7,725,600     4,157,000     5,865,600     5,349,800รวม  89  โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ต าบลดอนแก้ว

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
การดูแล 
100%

ผู้สูงอายุมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
ต าบลดอนแก้ว

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้พิการต าบลดอนแก้ว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
การดูแล 
100%

ผู้พิการมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
ต าบลดอนแก้ว

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อต าบลดอนแก้ว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
การดูแล 
100%

ผู้ติดเชื้อมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพื่อสร้างหลักการออมและ
สร้างความเข้มแข้งให้กับคนใน
ชุมชน

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอนแก้ว

    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000  1 กองทุน ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

ส านักปลัด

10,250,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000 รวม 4 โครงการ

2.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

7 หมู่บ้าน     700,000     700,000     700,000     700,000     700,000  ประชาชนมา
ใช้สิทธิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

ประชาชนได้ใช้
สิทธิตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อออกพบปะและสร้างการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน

7 หมู่บ้าน        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน

ส านักปลัด

3 โครงการประชาคมการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนในต าบลดอน
แก้วมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ต าบล

7 หมู่บ้าน        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ประชาคมมีไม่
น้อยกว่า ร้อย

ละ 50

การพัฒนา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของชุมชน

ส านักปลัด

4 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีปองดองและสมานฉันท์

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน

7 หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนมีความ
สามัคคีปองดอง

ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย

7 หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 งบประมาณและที่มา
2.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ที่



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่

6 โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชีวิตการสมรสแก่เยาวชน

เพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว
และการหย่าร้าง

7 หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปัญหา
ครอบครัวและ
การหย่าร้างลดลง

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมโดยการฝึกจิตตามแบบ
วิถีพุทธ

เพื่อพัฒนาด้านจิตใจให้กับ
ประชาชน

7 หมู่บ้าน        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
สภาพจิตใจที่ดี

ส านักปลัด

8 โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
เทิดทูน ปกป้อง และธ ารง
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันส าคัญของ
ชาติ

ประชาชนในต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ไม่น้อยกว่าปีละ
 2 คร้ัง

ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี
และเทิดทูนไว้
ซ่ึงสถาบันของ
ชาติ

ส านักปลัด

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสืออาสา 
กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

เพื่อสร้างจิตส านึก ความ
ตระหนัก และทัศนคติที่ดีใน
กระบวนการประชาธิปไตย
และการเลือกต้ังแก่เด็ก
เยาวชนที่สนใจ

จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม 100

 คน

เด็กเยาวชน
และประชาชนมี
จิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดี ใน
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบูรณา
การของอ าเภอและจังหวัด

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เชิงบูรณาการของอ าเภอและ
จังหวัด

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบูรณา
การของอ าเภอและจังหวัด

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  ไม่น้อยกว่า 1
 กิจกรรม

เกิดความร่วมมือ
เชิงบูรณาการใน
การด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่าง
หน่วยงาน

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่

11 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้และ
เข้าใจเนื้อหาของ พ.ร.บ. 
สาธารณสุข ลดผลกระทบ
กิจการที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน

อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 70

 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

ผู้ประกอบการ
มคีวามรู้และ
เข้าใจเนือ้หา
ของ พ.ร.บ.
สาธารณสุข 
ลดผลกระทบ
กจิการที่
ส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ
ของประชาชน

ส านักปลัด

12 โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนับสนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่

         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000  จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10

มีการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้และ
กระตุ้นการ
ท่องเที่ยว

ส านักปลัด

13 โครงการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ งาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนับสนุนที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสารภี

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10

มีการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้และ
กระตุ้นการ
ท่องเที่ยว

ส านักปลัด

1,178,000   1,178,000   1,178,000   1,178,000   1,178,000   รวม 13 โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและสุขศึกษา

เพื่อดูแลป้องกันด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน

7  หมู่บ้าน        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อดูแลป้องกันด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  โรคติดต่อ
ลดลงร้อยละ90

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

7  หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  โรค
ไข้เลือดออก 

ลดลงร้อยละ90

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า

7  หมู่บ้าน        55,000        55,000        55,000        55,000        55,000  การแพร่
ระบาดของโรค

พิษสุนัขบ้า
ลดลงร้อยละ 

80

การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อดูแลป้องกันด้านสุขภาพ
ให้กับผู้บริหาร,สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว

บุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  สามารถคัด
กรองผู้ป่วยได้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

บุคลากรมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณ์ส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ

เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
การด ารงชีพของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้สูงอายุต าบลดอน
แก้ว

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน 50 ชุด ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุมีความ
สะดวกด้านการ
ด ารงชีพมากขึ้น

ส านักปลัด

7 โครงการ อสม. เยี่ยมบ้าน  เพื่อดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชน

สนับสนุนกลุ่ม อสม. 7 หมู่บ้าน        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ประชาชนใน

ต าบล

ประชาชนได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพ

ส านักปลัด

8 โครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

สนับสนุนกลุ่ม อสม. 7 หมู่บ้านๆ
 ละ 15,000บาท

    105,000     105,000     105,000     105,000     105,000  จ านวน
ประชาชนใน

ต าบล

ประชาชนได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพ

ส านักปลัด

9 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1

         4,250          4,250          4,250          4,250          4,250  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

10 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2

         4,065          4,065          4,065          4,065          4,065  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด

11 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3

         4,050          4,050          4,050          4,050          4,050  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

12 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4

         3,525          3,525          3,525          3,525          3,525  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด

13 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5

         6,550          6,550          6,550          6,550          6,550  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

14 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6

         3,550          3,550          3,550          3,550          3,550  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด

15 โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7

         3,800          3,800          3,800          3,800          3,800  ร้อยละ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้ด้าน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น

1. แกนน ามคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
รักษาพยาบาล และ
การดูแลรักษา
สุขภาพเบือ้งต้น
2. แกนน ามคีวามรู้ 
ความสามารถที่
สามารถด าเนินการ
ตรวจร่างกายและ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

16 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1

         5,370          5,370          5,370          5,370          5,370  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2

         5,580          5,580          5,580          5,580          5,580  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3

         5,120          5,120          5,120          5,120          5,120  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด

19 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4

         4,830          4,830          4,830          4,830          4,830  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

20 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5

         4,830          4,830          4,830          4,830          4,830  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6

         6,540          6,540          6,540          6,540          6,540  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

22 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสตรี

 1. เพือ่สืบสานพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 ร.9 ให้คนในชุมชนมีความรู้ 
และการดูแลรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น
2. เพือ่ให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นให้กับ
แกนน าชุมชน
3. เพือ่สร้างแกนน าหมอหมู่บ้าน
ในชุมชนในการดูแลและรักษาโรค
เบือ้งต้นให้กับคนในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7

         5,080          5,080          5,080          5,080          5,080  ร้อยละของ
สตรีในชุมชน
ได้รับความรู้

ด้านการตรวจ
มะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตราย
ของโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถ
ตรวจร่างกาย
เบือ้งต้น รวมถึง
สังเกตุการ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกายของ
ตนเองได้

ส านักปลัด

23 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1

10,380 10,380 10,380 10,380 10,380  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

24 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2

       10,355        10,355        10,355        10,355        10,355  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด

25 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3

       10,830        10,830        10,830        10,830        10,830  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

26 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4

       11,645        11,645        11,645        11,645        11,645  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด

27 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5

         8,620          8,620          8,620          8,620          8,620  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

28 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6

         9,910          9,910          9,910          9,910          9,910  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด

29 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน    1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและ
ร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ
2. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนมีการก าจดัขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน
3. เพือ่ให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจ ความสามัคคีในชุมชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7

       11,120        11,120        11,120        11,120        11,120  ร้อยละของ
ขยะในชุมชน

ลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีการ
ก าจัดขยะ ดูแล
บ้านให้สะอาด
ทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน

ส านักปลัด

740,000    740,000    740,000    740,000    740,000    รวม 29 โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า
ยามว่างและลดภาวะ
ความเครียด

ผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว        80,000        80,000        80,000        80,000        80,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
OSCC

เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม ทั้ง
เด็ก ,สตรีและผู้สูงอายุ

เด็ก ,สตรีและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน 1 ศูนย์ เด็ก,สตรีและ
ผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นักเรียน/นักศึกษาในต าบลดอน
แก้ว

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน/นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์และ
ทักษะการท างาน

ส านักปลัด

4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ติดเชื้อ ฯลฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสในต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไม่น้อย
กวา่ 1 หลัง / ปี

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

5 โครงการกาชาดรวมน้ าใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้  เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนหน่วยงานกิ่งกาชาด
อ าเภอสารภี

         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000  จ านวนผู้ยากไร้
ได้รับไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 20

ผู้ด้อยโอกาสมี
สภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

263,000    263,000    263,000    263,000    263,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

รวม 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทยและการใช้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการรักษาแผนโบราณ

7  หมู่บ้าน        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ และ
การค้มครองผู้บริโภค

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ประชาชนในต าบลดอนแก้ว        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์

ส านักปลัด

3 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนกลุ่มพลังเยาวชน
ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น

เยาวชนต าบลดอนแก้ว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลดอนแก้ว

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน

7 หมู่บ้าน        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สถาบัน
ครอบครัวและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มเยาวชน

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนมี
อาชีพและมีรายได้พอเพียง

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และมีอาชีพเสริม

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มแม่บ้าน

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมี
อาชีพและมีรายได้พอเพียง

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และมีอาชีพเสริม

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส เช่น
 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เล้ียงตัวเอง

ผู้ด้อยโอกาสในต าบลดอนแก้ว     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพและ
สามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านักปลัด

8 โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี

ประชาชนในต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสินค้า
ของชุมชน(OTOP)

เพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาการผลิตและการตลาด
สินค้าชุมชน

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต าบลดอน
แก้ว

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ

การพัฒนาการ
ผลิตและ
การตลาดสินค้า
ชุมชนดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

10 โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
ให้กับสินค้าชุมชน

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต าบลดอน
แก้ว

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ

สินค้าชุมชนมี
ตลาดรองรับดี
ยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

11 โครงการจัดตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมให้มีการซ้ือ-ขาย-
แลกเปล่ียนสินค้าภูมิปัญญา
และการเกษตร

1 แห่ง        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมี
รายได้และมี
แหล่งกระจาย
สินค้าเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

12 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชน

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ครัวเรือนที่ร่วม

โครงการ

ประชาชนรู้จัก
การท าบัญชี
ครัวเรือน
สามารถก าหนด
รายจ่ายให้
สอดคล้องกับ
รายได้ดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

13 โครงการท าดีด้วยหัวใจ เพื่อชุมชนสดใสน่า
มอง

1. เพือ่น้อมรับพระราชปณิธาน
ของสมเด็จสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ในการจดัท าโครงการ
จติอาสา "เราท าความดี ด้วย
หัวใจ" เพือ่ให้ประชาชนร่วมกัน
บ าเพ็ญประโยชน์ และท าความดี 
2. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนภายในต าบล และ
สร้างจติส านึกในการรักษาความ
สะอาด
3. เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พืน้ที่สาธารณประโยชน์ภายใน
ต าบล
4. เพือ่สร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นภายในต าบล

คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / 
ผู้น าชุมชน / ประชาชนในต าบล
ดอนแก้ว ทั้ง 7 หมู่บ้าน / กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ / จิตอาสาระดับ
อ าเภอ / หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล

ดอนแก้ว

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. ได้น้อมน าพระ
ราชปณิธานใน
สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู ใน
การใหป้ระชาชน
ร่วมกนับ าเพ็ญ
ประโยชน์ และท า
ความดี 
2. ประชาชน
ภายในต าบลมส่ีวน
ร่วมและมจีติส านึก
ในการรักษาความ
สะอาด
3. ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณพืน้ที่
สาธารณประโยชน์
ภายในต าบลให้
สะอาด
4. เกดิความสามคัคี
ในต าบล

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

14 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีระดับ
ต าบล (กพสต.)

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

การด าเนิน
กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรี
และครอบครัวมี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
วัตถุประสงค์
มากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

15 โครงการลูกเสือชาวบ้านเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
บ าเพ็ญประโยชน์และสร้าง
จิตส านึกรักชาติ

สนับสนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสารภี

         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

ส านักปลัด

773,000    773,000    773,000    773,000    773,000    รวม 15 โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหัตถกรรม
ในหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
หัตถกรรมในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวหัตถกรรมใน
ต าบลดอนแก้ว

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10

การจ าหน่าย
สินค้าชุมชนและ
เศรษฐกิจของ
ชุมชนดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอสารภี เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระ
ธรรมค าส่ังสอนใน
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจและพฤติกรรมที่ดีให้กับ
ประชาชน

สนับสนุนสภาวัฒนาธรรมอ าเภอ
สารภี

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลดอนแก้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

อุดหนุนวัดในต าบลดอนแก้ว     110,000     110,000     150,000     150,000     150,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

190,000    190,000    230,000    230,000    230,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

 งบประมาณและที่มา

รวม 3 โครงการ

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได้พอเพียง

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และมีอาชีพเสริม

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตรยิ่งขึ้น

เกษตรกรต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านและ
ผักปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์
ผักพื้นบ้านและการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนได้
รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุง
สภาพดินเพื่อการเกษตร

เพื่อส่งเสริมการปรับสภาพดิน
ให้เหมาะสมกับการท า
เกษตรกรรม

เกษตรกรต าบลดอนแก้ว        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ดินมีความ
สมบูรณ์ผลผลิต
ทางการเกษตร
ดีขึ้น

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตรยิ่งขึ้น
และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

สนับสนุนเกษตรกรต าบลดอน
แก้ว

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน 1 ศูนย์ ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ

 1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนน าวัสดุ
เหลือใช้จากพืน้ทีเ่กษตรน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
 2. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหามลภาวะเป็น
พิษในพืน้ที่
 3. ช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วน
ของค่าใช้จา่ยในการซ้ือปุย๋เคมี
 4. ประชาชนได้บริโภคพืชผักที่
ปลอดภยัไร้สารเคมี
 5. เพือ่เพิม่อนิทรียว์ัตถแุละแร่ธาตุ
ใหแ้กดิ่น ท าใหดิ้นมคีวามอดุม
สมบูรณ์สามารถเพิม่ผลผลิตได้มากขึน้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้น า
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มปุ๋ย

หมัก กลุ่มเกษตรปลอดสารเคมี 
และประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล

ดอนแก้ว จ านวน 100 คน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 1. ประชาชน
สามารถน าวัสดุ
เหลือใช้จากพืน้ที่
เกษตรน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
 2. ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการแกไ้ข
ปัญหามลภาวะเป็น
พิษในพืน้ที่
 3. เกษตรกร
สามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตใน
ส่วนของค่าใช้จา่ย
ในการซ้ือปุย๋เคมี
 4. ประชาชนได้
บริโภคพืชผักที่
ปลอดภยัไร้สารเคมี
 5. ดินมคีวามอดุม
สมบูรณ์สามารถให้
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิม่มาก
ขึน้

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมด้านการแปรรูปอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและ
การถนอมอาหาร

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนรู้จัก
วิธีการเพิ่ม
มูลค่าและ
ถนอมอาหาร

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับที่ โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละ
ประชาชนมี

รายจ่ายลดลง

ประชาชนรู้จัก
การใช้วิถีชีวิตที่
พอเพียงและลด
รายจ่าย

ส านักปลัด

470,000    470,000    470,000    470,000    470,000    รวม 8 โครงการ



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดซ้ือภาชนะส าหรับรองรับขยะ เพื่อให้มีภาชนะรองรับขยะใน
การก าหนดจุดทิ้งขยะให้กับ
ประชาชน

7 หมู่บ้าน     300,000     300,000     300,000     300,000     300,000  ไม่น้อยกว่า 7
 ชุด

ชุมชนมีภาชนะ
รองรับขยะ

ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและการรีไซเคิล

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
คัดแยกขยะและเพื่อน ามารี
ไซเคิลอย่างถูกวิธี

7 หมู่บ้าน     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ปริมาณขยะ
ลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20

ประชาชนรู้จัก
คัดแยกขยะ-
เพื่อรีไซเคิล

ส านักปลัด

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
พัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จ านวนพื้นที่
และต้นไม้

ต้นไม้ในต าบล
ดอนแก้วเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชและเห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        10,000        10,000        10,000 จ านวนพันธุ์พืช พันธุ์พืชต่างๆใน
ต าบลดอนแก้ว
ได้รับการอนุรักษ์

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน

 เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า

7  หมู่บ้าน        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม

มีการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยัด

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน
และลดการเผา

 เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปัญหามลพิษ
ทางอากาศลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม

 เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมให้กับ
ประชาชน

7  หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

230,000    230,000    240,000    240,000    240,000    รวม 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งแวดล้อม 



ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และ
ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ เพื่อ
รักษาสมดุลธรรมชาติ ป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งในอนาคต

ปลูกป่า ปล่อยปลา และ
บ้ารุงรักษาต้นไม้ให้ที่ปลูกให้
สมบูรณ์แข็งแรง

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จ้านวนต้นไม้ที่
ปลูกและพันธุ์
ปลาที่ปล่อยมี
โอกาสรอด
มากกว่าร้อยละ
 ๕๐

ต้าบลดอนแก้ว
มีผืนดินที่อุดม
สมบูรณ์ เป็น
แหล่งอาหารให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ส้านักปลัด

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งแวดล้อม 

งบประมาณและที่มา

รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือและบริการให้
ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

เพื่อให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ประชาชนในต าบลดอนแก้ว          5,000          5,000          5,000          5,000          5,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ทางด้าน
กฎหมายและ
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน

งานนิติกร
ส านักปลัด

2 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอปท. ให้กับ
ประชาชน

7 หมู่บ้าน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและ
หน้าที่ของอปท.
 มากยิ่งขึ้น

งานนิติกร
ส านักปลัด

3 โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว

ครอบคลุมพื้นที่ต าบลดอนแก้ว     300,000     300,000     300,000     300,000     300,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและทั่วถึง

ส านักปลัด

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการศึกษา กีฬาและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นการร าลึกถึงความ
เป็นมาและความส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงานและ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด

5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
 2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความรักชาติและ
สถาบันของชาติ สร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

ปีละ 1 โครงการ        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 1. ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธบิดีศรีสินท
รมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิร
เกล้าเจา้อยูห่ัว
 2. ประชาชนใน
พืน้ที่มีความรัก
ชาติและสถาบัน
ของชาติ สร้าง
ความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความรักชาติและ
สถาบันของชาติ สร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

ปีละ 1 โครงการ        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 1. ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนาง
เจา้สุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
 2. ประชาชนใน
พืน้ที่มีความรัก
ชาติและสถาบัน
ของชาติ สร้าง
ความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ส านักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
 ในรัชกาลที่ 9

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายความจงรักภักดีสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
 9
 2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความรักชาติและ
สถาบันของชาติ สร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

ปีละ 1 โครงการ        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

 1. ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ 1. 
เพือ่เฉลิมพระ
เกยีรติและถวาย
ความจงรักภกัดี
สมเด็จพระนางเจา้
สิริกต์ิิ
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที ่9
 2. ประชาชนใน
พืน้ทีม่คีวามรักชาติ
และสถาบันของชาติ
 สร้างความรักความ
สามคัคีในหมูค่ณะ

ส านักปลัด



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอสารภี  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้
พระบรมราชินีนาถ
และวันส าคัญต่างๆ

สนับสนุนที่ว่าการอ าเภอสารภี        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000  จ านวน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่

ร่วมงานพิธีและ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

การจัดงานรัฐพิธี
เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

ส านักปลัด

620,000    620,000    620,000    620,000    620,000    รวม 8 โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาให้แก่คนในชุมชน

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้อย่าง
ทั่วถึง

กอง
การศึกษา

2 โครงการเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน

 1. เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาองักฤษ ของประชาชน
ต าบลดอนแกว้ใหม้คีวามรู้ด้าน
ภาษาองักฤษในการใช้ส่ือสารเบือ้งต้น
ในชีวิตประจ าวันและในการท างาน
 2. เพือ่เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
ใหป้ระชาชนทัว่ไปเหน็ถงึ
ความส าคัญทางด้านภาษาองักฤษที่
จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ในการท างาน
 3. เพือ่พัฒนาภาษาต่างประเทศของ
ประชาชนในท้องถิน่

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 30 คน        10,000 10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมร้อย
ละ 80 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
สามารถสนทนา
เบื้องต้นกับ
ชาวต่างชาติได้

กอง
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้และการแสดงออกให้แก่
เด็กและเยาวชน

ผู้ปกครองและเด็กจ านวน 500 
คน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการศึกษา กีฬาและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
4.2 แผนงานการศึกษา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

 งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้มี
พัฒนาการและคุณภาพมากขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ
เกียรบ้านดอนแก้ว

800,000    800,000    800,000    800,000    800,000     จ านวน 1 ศูนย์ เด็กเล็กได้
เรียนรู้กิจกรรม
และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

5 โครงการพัฒนาศูนย ์กศน. ต าบลดอนแก้วให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ

 เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนส่ือการ
เรียนการสอนในด้านต่างๆให้แก่
นักเรียนกศน.

สนับสนุน กศน. ต าบลดอนแก้ว         40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  จ านวน 1 ศูนย์ มีอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน
อยา่งเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของนักเรียน

กองการศึกษา

6 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะ
ภาษไทย (ค่าย " รักษ์ภาษา ")

 เพือ่สนับสนุนการอนุรักษ์และ
การใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้อง
ให้กับนักเรียน

สนับสนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม         30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะ

การด้าน
ภาษาไทยดีขึ้น

นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
ภาษาไทยที่ดียิง่ขึ้น

กองการศึกษา

1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 รวม 6 โครงการ



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองภาษา
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

7  หมู่บ้าน        35,000        35,000        35,000        35,000        35,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาในด้านต่างๆให้แก่
ชุมชน

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน 1  
ศูนย์

ประชาชนได้รับ
ความรู้อย่าง
ทั่วถึง

กอง
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ต าบลดอนแก้ว

เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีลด
ปัญหายาเสพติด

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพ
ติด อ าเภอสารภี

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เทศบาลต าบลดอนแก้ว     250,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการศึกษา กีฬาและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา
ที่

5 โครงการค่ายพัฒนาทักษะความรู้ทาง
วิชาการและพัฒนาทักษะด้านกีฬา

เพื่อเด็กและเยาวชนต าบล
ดอนแก้วได้พัฒนาทักษะ
ความรู้ทางวิชาการและพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา

เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ดอนแก้ว

       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000  จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์-เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ประกอบการออกก าลังกาย-เพื่อสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนต าบลดอน
แก้วมีสุขภาพที่ดี

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     140,000     140,000     140,000  จ านวน 7 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
สุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา

7 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การ
ฟ้อนเล็บ การแสดงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ล้านนา

7  หมู่บ้าน        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จัดกิจกรรม
อย่างน้อย 5 

กิจกรรม

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสาน

กอง
การศึกษา

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา 
ศาสนพิธีและจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและท านุ
บ ารุงศาสนาในท้องถิ่น

7  หมู่บ้าน     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จัดกิจกรรม 3
 คร้ัง/ปี

ศาสนาได้รับ
การสืบสานและ
ท านุบ ารุงรักษา

กอง
การศึกษา

9 โครงการอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
เจ้าเวียงกุมกาม

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลต าบลดอนแก้ว        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

10 โครงการส่งเสริมและสืบสานการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีสรงน้ า
พระธาตุในต าบล

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
พิธีกรรมทางศาสนาตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ต าบลดอนแก้ว        80,000        80,000        80,000        80,000        80,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พิธีกรรมทาง
ศาสนาได้รับ
การสืบสาน

กอง
การศึกษา

11 โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและพิธีกรรมแบบล้านนา

เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมให้
เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ดอนแก้ว

       35,000        35,000        35,000        35,000        35,000  จ านวนเด็ก
และเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

กอง
การศึกษา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา
ที่

12 โครงการจัดงานเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา
(ธรรมสัญจร)

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และอบรมพัฒนาจิตใจ

7 หมู่บ้าน        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
อบรมพัฒนา
จิตใจ

กอง
การศึกษา

13 โครงการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีและท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา

ประชาชนในเขตต าบลดอนแก้ว        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
ท านุบ ารุงพระ
พุทธศานา

กอง
การศึกษา

14 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

เทศบาลต าบลดอนแก้ว        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

วัฒนธรรม 
ประเพณีได้รับ
การสืบสาน

กอง
การศึกษา

15 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เยาวชนและประชาชน จ านวน 
400 คน

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

16 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง

 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชน จ านวน 200 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

17 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนที่ว่าการอ าเภอสารภี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  จ านวน
งบประมาณ

ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

กอง
การศึกษา

18 โครงการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
สารภี

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500  จ านวน
งบประมาณ

พุทธศาสนา
ได้รับการสืบสาน

กอง
การศึกษา

19 โครงการแห่โคมวันมาฆบูชา  เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา

สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
สารภี

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  จ านวน
งบประมาณ

พุทธศาสนา
ได้รับการสืบสาน

กอง
การศึกษา



แบบ ผ.02

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา
ที่

20 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
สารภี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จ านวน
งบประมาณ

พุทธศาสนา
ได้รับการสืบสาน

กอง
การศึกษา

21 โครงการวัฒนธรรมสัญจร (อบรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสัญจร)

 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
สารภี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  จ านวน
งบประมาณ

เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
 วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

1,276,500 1,126,500 1,166,500 1,166,500 1,166,500 รวม 21 โครงการ



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบัติ

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถระงับ
เหตุปัญหาได้
ทันท่วงที

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ต ารวจบ้าน/อปพร./ชรบ.ต าบล
ดอนแก้ว

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนผู้เข้า
อบรม

ต ารวจบ้าน/ 
อปพร./ ชรบ. 
มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่

ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และวาตภัย

 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวนผู้
ประสบ

อุทกภัยและ
วาตภัย

ผู้ประสบ
อุทกภัยและ
วาตภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ส านักปลัด

4 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลดอน
แก้ว

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ปัญหายาเสพ
ติดลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ
 80

ลดปัญหายา
เสพติดในชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการถนนปลอดภัย  เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  ปริมาณการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา



 แบบ ผ.02
 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการตีเส้นชะลอความเร็วบนผิวจราจร  เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000  ไม่น้อยกว่า 
10 จุด

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ทางบก

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังป้ายสัญญาณ ไฟสัญญาณ
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้าน
จราจรบริเวณจุดอันตราย

 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 ครอบคลุมจุด
เส่ียงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ทางบก

กองช่าง

8 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ

 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  ไม่น้อยกว่า 2
 คร้ัง / ปี

ลดปริมาณ
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ

ส านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร.

 เพื่อจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่ง
กายใหกับผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
ฯและอปพร.

ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน/อปพร.
ต าบลดอนแก้ว

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ตามจ านวนผู้
ปฎิบัติงานจริง
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100

ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันฯและ
อปพร.มีเคร่ือง
แต่งการในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ

ช่วยเหลือไม่
น้อยกว่าร้อยละ

 100

ผู้ประสบปัญหา
ภัยแล้งได้รับการ
เยียวยาช่วยเหลือ

ส านักปลัด

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มส าหรับป้องกัน
ภัยหนาว

 เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองนุ่งห่มให้
ประชาชนส าหรับป้องกันภัย
หนาว

พื้นที่ต าบลดอนแก้ว     200,000     200,000     200,000     200,000     200,000  ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ

ช่วยเหลือไม่
น้อยกว่าร้อยละ

 100

ประชาชนมี
เคร่ืองนุ่งห่มใน
การป้องกันภัย
หนาว

ส านักปลัด



 แบบ ผ.02
 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา

12 โครงการเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนใน
การเอาชนะยาเสพติด

 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อ าเภอสารภี

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
งบประมาณ

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง

ส านักปลัด

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 รวม 12 โครงการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดท าเว็ปไซด์ข้อมูลข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดอน
แก้ว
*จดัท ำงบประมำณ 2562 จ ำนวน 29,990 บำท

เพื่อใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

จัดท าเว็ปไซด์ของเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว

       30,000  จ านวน 1 เว็ป
ไซด์

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
หน่วยงาน
ราชการและ
เทศบาลต าบล
ดอนแก้วผ่านทาง
เวปไซด์

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงหรือเช่าเว็ปไซด์ข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลต าบลดอนแก้ว

เพื่อใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

ปรับปรุงเว็ปไซด์ของเทศบาล        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน 1 เว็ป
ไซด์

มีเวปไซด์ในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

ส านักปลัด
กองคลัง

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองกระจาย
เสียงประจ าหอกระจายเสียงแต่ละจุด

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เคร่ืองกระจายเสียงประจ าหอ
กระจายเสียงของเทศบาล

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน 7 จุด ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02
 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการ
พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน

1.เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะ
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสมอภาค และ
เป็นธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน

ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
2.ลดปัญหาการ
ทุจริต

ส านักปลัด

5 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

ต าบลดอนแก้ว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การช าระภาษี

กองคลัง

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้สามารถน ามาใช้
การจัดเก็บรายได้จริง

ต าบลดอนแก้ว     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่
ประชาชน

 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีให้กับประชาชน

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ช าระภาษี

กองคลัง

8 โครงการดอนแก้วคนดี ชวนกันช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมพัฒนาดอนแก้ว

 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

ประชาชนต าบลดอนแก้ว        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความ
กระตือรือร้นใน
การช าระภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม

กองคลัง



แบบ ผ.02
 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

9 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ด้านการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุ

 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน งานบัญชีและ
งานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต าบลดอนแก้ว        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

10 โครงการจัดเสวนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาและบริหารท้องถิ่น

 เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ
เครือข่ายภาคประชาชน

7 หมู่บ้าน        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการ
บริหารและ
พัฒนาท้องถิ่น

ส านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และเทคนิคด้านการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง และตรวจงานจ้าง

 เพื่อให้การจัดซ้ือ จัดจ้างและ
ตรวจงานจ้างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องมากขึ้น

 ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม

การจัดซ้ือ จัด
จ้างและตรวจ
งานจ้างมี
ประสิทธิภาพ
และถูกต้อง

ส านักปลัด

12 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิบัติงาน

 เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน     500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส านักปลัด

13 โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว

 เพื่อใช้จัดการประชุมต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้
บริการ

ปรับปรุงห้องประชุม     200,000     100,000     100,000     100,000     100,000  จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุม
ถูกต้องตาม
แบบและได้
มาตรฐาน

ส านักปลัด

14 โครงการจัดหาเคร่ืองนอนส าหรับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้าน
ดอนแก้ว

 เพื่อให้เด็กมีเคร่ืองนอน
ส าหรับนอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ
บ้านดอนแก้ว

จัดหาเคร่ืองนอนส าหรับเด็ก        40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 จ านวน 1 ศูนย์ เด็กมีเคร่ือง
นอนส าหรับ
นอนอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา



แบบ ผ.02
 ตวัชี้วัด

 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่มา

15 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสารภี 

1. เพือ่ให้การช่วยเหลือแก่
ประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ โรคติดต่อหรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่น
2. เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบอยา่งทั่วถึง
3. เพือ่รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน เพือ่
เป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้
ความช่วยเหลือประชาชน

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

1. ประชาชนได้รับ
ได้รับการช่วยเหลือ
ทัง้ในด้านสาธารณ
ภยั การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โรคติดต่อหรือ
โรคระบาดในท้องถิน่
2. ใหค้ าปรึกษา
หรือแนะน า
หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับ
ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ ใหก้บั
ประชาชน

ส านักปลัด

1,270,000 1,200,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 รวม 15 โครงการ



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1. การส่งเสริมและการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายเลียบน ้า
ปิงบ้านต้าหนักใต้ หมู่ที่ 1 บ้านต้าหนัก
เหนือ หมู่ที่ 2 และ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านป่างิ ว หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าวังตาล 
อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื นที่ Asphaltic 
Concreat ไม่น้อยกว่า 12,500

 ตารางเมตร

  5,071,999 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
และเกดิการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิน่

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝา คสล. หมู่ที่ 1 บ้านต้าหนัก
* จดัท ำงบประมำณ 2560 
ระยะทำง 60 ม. จ ำนวน 116,000บำท
* จดัท ำงบประมำณ 2561  งบกรมกำรปกครอง 
* จดัท ำงบประมำณ 2561 
ระยะทำง 80 ม. จ ำนวน 148,000บำท

เพื่อป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง ขนาดรางระบายน ้ากว้าง 0.40 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 600

 ม. พร้อมฝา คสล.

120,000    150,000    2,000,000  2,000,000  ความยาวท่อ
และรางระบาย

น ้า

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
และเกดิการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิน่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที ่1. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  



แบบ ผ. 02/1

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา

3 โครงการปรับปรุงผิวจรารจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอย 12 หมู่ที่
 3 บ้านสันต้นกอก ต.ดอนแก้ว เชื่อมบ้าน
ป่างิ ว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี จ.
เชียงใหม่

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,760 เมตร หนา 0.05 เมตร

3,000,000  1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
และเกดิการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิน่

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงผิวจรารจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธี Overlay ซอยข้างป้อม
ต้ารวจดอนแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว ต.
ดอนแก้ว เชื่อมบ้านกู่แดง หมู่ที่ 6 ต.หนอง
แฝก  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
767 เมตร หนา 0.05 เมตร

1,700,000  1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
และเกดิการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิน่

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนบ้านต้าหนัก
เหนือ - บ้านน ้าโจ้ หมู่ที่ 1-6 
:รหัสสายทาง ชม.ถ. 15-002

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 

540 ตารางเมตร

230,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
และเกดิการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิน่

กองช่าง



แบบ ผ. 02/1

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนบ้านสัน
กลางหมู่ที่ 7
:รหัสสายทาง ชม.ถ. 15-004

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 

800 ตารางเมตร

340,000    1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
 และเกิดการบูร
ณาการระหวา่ง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริม  เหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม  
ซอยสายหอกระจายข่าว บ้านดอนแก้ว 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. กว้าง
 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว
รวมทั ง 3 ช่วง 400 ม. พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(มอก.3) ขนาด ø 1.00 ม. 

จ้านวน  67  ท่อน  พร้อมบ่อ
พักจ้านวน 6 บ่อ รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล

ดอนแก้วก้าหนด

  1,535,000 1. ร้อยละของ
ระยะทางถนน
ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
 และเกิดการบูร
ณาการระหวา่ง
หน่วยงานรัฐ และ
ยกมาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่น

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพร้อมราวกัน
ตก ซอยเชื่อมบ้านต้าหนักใต้ หมู่ที่ 2 - 
หน้าวัดสันกลาง หมู่ที่ 7

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ตอกเสาเข็มรูปตัวไอ พร้อมติดตั ง
แผ่นส้าเร็จรูปเพื่อกันดิน 

ระยะทาง 611 เมตร พร้อม
ติดตั งราวกันตก

  3,000,000 ระยะทาง
ก่อสร้าง

การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ. 02/1

ตวัชี้วัด
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่มา

9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนบ้านดอนแก้ว - วัดสัน
กลาง พื นที่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 และ
บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 ต้าบลดอนแก้ว 
อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การคมนาคมสัญจร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ระยะทาง 580 เมตร กว้าง 4 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื นที่ Asphaltic Concreat ไม่
น้อยกว่า 2,320 ตรารางเมตร

    941,000 ระยะทาง
ก่อสร้าง

การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

1 แห่ง
แบบมาตรฐานของกรม

ทรัพยากรน ้า

  1,738,000 จ้านวน 
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมือง ในเขต
เทศบาลต้าบลดอนแก้ว

เพื่อให้การส่งน ้าไปใช้
ท้าการเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ น

23 สาย    2,000,000 จ้านวน 
23 สาย

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกล้าเหมือง ในเขตเทศบาล
ต้าบลดอนแก้ว

เพื่อป้องกันน ้าท่วมและท้าให้
การผันน ้า-เพื่อการเกษตรดี
ยิ่งขึ น

 23 สาย    1,500,000 จ้านวน 
23 สาย

ป้องกันปัญหา
น ้าท่วมและ
ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนแก้ว

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

1 แห่ง
แบบมาตรฐานของกรม

ทรัพยากรน ้า

  2,900,000 จ้านวน 
1 แห่ง

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

120,000    5,221,999 3,000,000 7,944,000 11,940,000 รวม  13  โครงการ



แบบ ผ.03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือภาชนะรองรับขยะ จ านวน 35
 ชิ้น

    100,000     100,000 ส านักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ส่วนกลาง 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 
กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cap) 
จ านวน 1 คัน ราคา 715,000 บาท

       715,000 ส านักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ส่วนกลาง 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 
กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
- แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ราคา 
868,000 บาท

    865,000 ส านักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุ 6 ล้อ จ านวน 1 คัน     2,000,000 ส านักปลัด

ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

เทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบ
เปดิข้างเททา้ย จ านวน 1 คัน

    2,119,000 ส านักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเต้นทผ้์าใบ ขนาดกวา้ง 4 ม. X
 ยาว 8 ม. จ านวน 10 หลัง

    250,000 ส านักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก  จ านวน 
100 ตัว

       60,000 ส านักปลัด

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพาร์ทชิั่น ฉากกั้นส านักงาน
แบบหุ้มผ้าทบึด้านล่าง ด้านบน
กระจกใส พื้นที่ประมาณ 200 ตรา
รางเมตร

    100,000 ส านักปลัด

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 
1 เคร่ือง

       10,000 ส านักปลัด

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 10 ตัว        40,000 ส านักปลัด
11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (แบบมีพนัก

พงิ) จ านวน 10 ตัว
       20,000 ส านักปลัด

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 1 ชุด        10,000 ส านักปลัด
13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานพบั 

จ านวน 8 ตู้
       50,000 ส านักปลัด

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 
จ านวน 2 ตู้

       10,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า)
- ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ี
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 120,000
 บาท
 (บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

    120,000 ส านักปลัด

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
  ขนาด 24,000 บทียีู ราคาเคร่ือง
ละ 28,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
 (บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

       56,000 ส านักปลัด

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว 
จ านวน 10 ตัว

       20,000 ส านักปลัด

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดพบัฟอ
เมก้าสีขาว ขนาดกวา้ง 90 x ยาว 
180 x สูง 75 ซม.
จ านวน 10 ตัว

       20,000 ส านักปลัด

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะกลางเหล่ียมขนาดกวา้ง 
80 x ยาว 50 ซม.
จ านวน 1 ตัว

         4,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 25
 นิ้ว แบบ 3 ขา
 -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 -ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
ตามต้องการ
 -ปรับระดับความสูงได้ต้ังแต่ 148 -
 161 ซม.
 จ านวน 4 ตัว

       12,000 ส านักปลัด

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
 -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 -ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
ตามต้องการ
 จ านวน 12 ตัว

       24,000 ส านักปลัด

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดพบัฟอ
เมก้าสีขาว ขนาดกวา้ง 45 x ยาว 
180 x สูง 75 ซม.
จ านวน 10 ตัว

       13,000 ส านักปลัด

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 25
 นิ้ว แบบ 4 ขา
 -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 -ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
ตามต้องการ
 จ านวน 7 ตัว

       24,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 5 เคร่ือง/ป ีราคา
เคร่ืองละ 700 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         3,500 ส านักปลัด

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคา 17,000
 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       34,000 ส านักปลัด

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาท)ี ราคาเคร่ืองละ 
2,600 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       20,000          5,200 ส านักปลัด

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
 Network แบบที่ 2 (27 หน้า/
นาท)ี ราคาเคร่ืองละ  27,000 บาท
 จ านวน 2 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

          27,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         5,000          5,000 ส านักปลัด

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณจาก
คอมพวิเตอร์ขึ้นจอภาพ (Projector)
 จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       10,000        10,000 ส านักปลัด

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  2  
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       32,000 ส านักปลัด

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) ราคาเคร่ืองละ 4,300 
บาท จ านวน 4 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         8,700          8,700 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 
800 VA ราคา 2,500 บาท 
จ านวน 8 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       20,000 ส านักปลัด

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 
2,800 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         2,800 ส านักปลัด

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที่ 1 
ราคา 5,400 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         5,400 ส านักปลัด

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 2 ราคา 
23,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       23,000 ส านักปลัด

36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงและเคร่ือง
ควบคุมเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
1 ชุด

    100,000     100,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ 
VFM/FM ชนิดประจ าที่ 40 วตัต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

    100,000     100,000 ส านักปลัด

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ จ านวน 1 
เคร่ือง

       50,000        50,000 ส านักปลัด

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 1 
ทอ่

       40,000 ส านักปลัด

40 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัด
ตรง ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน
 1 เคร่ือง

       30,000 กองคลัง

41 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน
 1 ชุด  
ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 
167x78x76 ซม. จ านวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 58x78x76 
ซม. จ านวน 1 ตัว
- โต๊ะกลาง (กระจก) จ านวน 1 ตัว

       17,000 กองคลัง

42 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ
 Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล 
ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

       17,500        17,500 กองคลัง



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

43 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคา 17,000
 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

       34,000 กองคลัง

44 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) ราคาเคร่ืองละ 4,300 
บาท จ านวน 2 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

         8,600 กองคลัง

45 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 2
 เคร่ือง

    120,000 ส านักปลัด

46 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ     100,000 ส านักปลัด

47 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือวทิยุส่ือสาร พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 5 เคร่ือง

    100,000 ส านักปลัด

48 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน     3,000,000 ส านักปลัด

49 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทกุน้ า จ านวน 1 คัน     3,000,000 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โช่ 18"
 เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
จ านวน 1 เคร่ือง

       25,000        25,000 ส านักปลัด

51 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โช่ 25"
 เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 5.3 
HP จ านวน 2 เคร่ือง

       35,000        35,000 ส านักปลัด

52 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหวัฉีดน้ าปรับฝอย (หวัฟอ๊กซ์) 
จ านวน 1 หวั

         5,000          5,000 ส านักปลัด

53 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง PVC 3 ชิ้น
 พร้อมข้อต่อหวั-ทา้ย(ทองเหลือง) 
ขนาด 1.5" ยาว 20 เมตร จ านวน 
3 เส้น

       40,000        40,000 ส านักปลัด

54 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว

         8,000          8,000 ส านักปลัด

55 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือชุดดับเพลิง จ านวน 4 ชุด     160,000     160,000 ส านักปลัด

56 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติระบบ
ดิจิทลั จ านวน 1 เคร่ือง

         1,950          1,950 ส านักปลัด

57 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด จ านวน 1 เคร่ือง

         1,750          1,750 ส านักปลัด



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

58 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ราคา
เคร่ืองละ 21,000 บาทจ านวน 4 
เคร่ือง/ปี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT 
เฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนแก้ว
(บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

       84,000        84,000 กองการศึกษา

59 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         3,300          3,300 กองการศึกษา

60 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
แบบ 3 ขา
 -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 -ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
 -ปรับระดับความสูงได้ต้ังแต่ 134 - 150
 ซม.
 จ านวน 10 ตัว

       25,000        25,000 กองการศึกษา

61 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน
 จ านวน 1 ตัว

         4,000          4,000 กองการศึกษา

62 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (แบบมีพนักพงิ)
 จ านวน 2 ตัว

         6,000 กองการศึกษา



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

63 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น ขนาด 18 นิ้ว
 -ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 -ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้
 -ปรับสูง-ต่ าได้
 จ านวน 12 ตัว

       19,200        19,200 กองการศึกษา

64 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

       16,000 กองการศึกษา

65 บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         4,300 กองการศึกษา

66 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         4,300 กองช่าง



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

67 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิด Inkjet ขนาด
 A4 จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         5,000          5,000 กองช่าง

68 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพฉ์ีดหมึก ชนิด 
Inkjet Printer ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

         6,300 กองช่าง

69 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
 Network แบบที่ 1 (18 หน้า/
นาท)ี ราคาเคร่ืองละ  10,000 บาท
 จ านวน 1 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       10,000 กองช่าง

70 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
จ านวน 1 เคร่ือง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

       22,000 กองช่าง



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

71 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบ ชนิดเคร่ืองยนต์
เบนซิน น้ าหนักเคร่ืองตบดินไม่น้อย
กวา่ 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อย
กวา่ 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่
น้อยกวา่ 5,000 คร้ังต่อนาทจี านวน
 1 เคร่ือง

       21,000 กองช่าง

72 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือสวา่นเจาะกระแทก ขนาด 16
 มม. จ านวน 1 เคร่ือง
 - สามารถปรับโหมดการท างานได้ 2 แบบ
 คือ ระบบเจาะกระแทก ส าหรับงาน
คอนกรีต และ ไม่กระแทก ส าหรับงาน
เจาะไม้ เหล็ก
 -  มอเตอร์ 701 วัตต์ ปรับความเร็วรอบ
ได้ 0 - 3,000 รอบ / นาที สามารถใช้
งานขันน็อต สกูรได้
 - เส้นผ่าศูนย์กลางก าลังเจาะสูงสุด 
คอนกรีต : 16 มม. /เหล็ก : 12 มม. และ
งานไม้ : 30 มม.
 - ขนาดหัวจับดอกสว่าน 1.5 - 13 มม.
 - อัตรากระแทก 0 – 48,000 คร้ัง / นาที

         4,000 กองช่าง

73 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวดัระยะทาง จ านวน 1 
เคร่ือง

         8,000 กองช่าง



แบบ ผ.03
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครภณัฑ์)
 2561
(บาท)

 2562
(บาท)

 2563
(บาท)

 2564
(บาท)

 2565
(บาท)

ประเภทที่ แผนงาน
หมวด  งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

74 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุติดต้ังเครนไฮ
ดรอลิคกระเช้าไฟฟา้ พร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 คัน
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ
 - เคร่ืองยนต์เป็นแบบดีเซล 4 จังหวะ 
ระบายความร้อนด้วยน้ า
 - ก าลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 - ติดต้ังอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้า
ที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อย
กว่า 12 เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าถึง
ระดับพื้นดิน
 - รถยนต์กระบะบรรทุกติดต้ังกระเช้า
พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นของใหม่ ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน

     2,500,000 กองช่าง

75 การเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน 2 เคร่ือง

       20,000        20,000 ส านักปลัด

404,000    9,307,200   463,700    1,530,400 5,717,900  รวมทัง้สิ้น 75 โครงการ



 
 
 
 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนแกว้  
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

***************** 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูร
ณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังห วัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะภมูิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟา้ การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงาน
ประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. (๒) 1 
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารทอ้งถิน่ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
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(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตอ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิน่ เป็นต้น 

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรอืน การสง่เสรมิอาชีพ กลุม่อาชพี กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ 
การประดิษฐท์ี่มีผลตอ่สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

๓. ยทุธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเดน็กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
๓.๙ ความเชือ่มโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ควรประกอบดว้ยข้อมลูดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และเชือ่มโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลถุึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และ
สัมพันธก์ับโครงการพัฒนา 

(๕) 4 

แสดงให้เห็นชอ่งทาง  วธิีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(๕) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธม์ีความสอดคลอ้งและสนับสนนุตอ่กลยุทธ์ทีจ่ะเกดิขึ้น มุ่งหมาย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 

(๕) 4 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพืน้ที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 4 

ความเชือ่มโยงองค์รวมทีน่ าไปสู่การพฒันาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 (๕) 4 

รวมคะแนน 100 82 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่งน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตวัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพฒันา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อ
วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรอืไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรอืลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสว่นราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพิ้นที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐ 10 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วธิีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายตอ้งชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย พืน้ที่ด าเนนิงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมัน่คง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (๕) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ยา่งจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ (๓) การลดความเล่ือมล้ าทางสงัคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดนิที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 4 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ดา้นการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวดัที่ได้
ก าเนิดขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนการพัฒนาทอ้งถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นทีพ่ัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 4 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) 4 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพือ่การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลกัวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(๕) 5 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบัวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมคีวาม
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จ
ได ้(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 93 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนแกว้  
 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เทศบาลต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการโดยจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าร้อยละ  และแปลผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1) ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล 

ดอนแก้ว 
3) ความพอใจต่อการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

  วิธีการด าเนินการวิจัย  ใช้ระ เบียบวิธีการวิจัยทางสังคม ซึ่ ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  สุ่มตัวอย่างจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง
หาได้ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบทราบโอกาสของความน่าจะเป็นในการที่แต่ละหน่ วย
ของประชากรจะถูกเลือกเข้ามาไว้ในตัวอย่าง (Probability Sampling) และใช้วิธีการก าหนดตัวอย่าง 
(Determination of Sample Size) โดยค านวณตัวอย่างจากตารางของ Taro Yamane  ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 5% จากจ านวนประชากรของเทศบาลต าบลดอนแก้ว และท าการกระจายกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เพื่อให้ทราบจ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม โดยจัดส่งแบบประเมินผล
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน 

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

  ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
  ๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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