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ส่วนที่ 1 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
ประวัติต าบลดงสุวรรณ 

  ต ำบลดงสุวรรณเดิมมีชื่อว่ำ บ้ำนดง ต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ เพรำะมีกำร
อนุรักษ์ต้นไม้ขนำดใหญ่เอำไว้ต่อมำเมื่อเป็นต ำบลจึงตั้งชื่อว่ำ  “ต ำบลดงสุวรรณ” ในอดีตชำวบ้ำนปลูก
บ้ำนเรือนอยู่ลึกเข้ำไปตำมป่ำบ้ำง ทุ่งนำบ้ำง แต่เมื่อมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1021 (ถนนสำย พะเยำ – 
เชียงค ำ) ตัดผ่ำนในปี พ.ศ.2508 จึงย้ำยออกมำปลูกบ้ำนเรือนอยู่ริมถนนเพ่ือควำมสะดวกในกำรสัญจร  

 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
เนื้อท่ีรับผิดชอบในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ มีทั้งหมด 40,625 ไร่ หรือ 65 ตำรำง   

กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอดอกค ำใต้ประมำณ 11 กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดพะเยำ ประมำณ 24 กิโลเมตร มี 
โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับ ต ำบลป่ำซำง อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 
ทิศใต ้  ติดกับ ต ำบลสันโค้ง อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต ำบลจุน อ.จุน จ.พะเยำ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต ำบลแม่อิง อ ำเภอภูกำมยำว จ.พะเยำ 
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ ด้ำนทิศตะวันออกจะเป็นพ้ืนที่ลำดติด
กับเชิงเขำ พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่ำสงวนและที่รำบสูง   ทำงทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่รำบติดกับล ำน้ ำอิง พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่รำบต่ ำ เป็นที่อยู่อำศัย และพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  มีอ่ำงเก็บน้ ำหนองขวำง  ซึ่งมีพ้ืนที่มำกถึง 702 ไร่ 
เป็นแหล่งน้ ำ อุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินปนทรำย พ้ืนรำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูกข้ำว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ แม่น้ ำอิง ห้วยโป่ง,ห้วยดง, ห้วยควร  และอ่ำงเก็บน้ ำหนองขวำง 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่ำสงวนและท่ีรำบสูงลดหลั่นลงมำ 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต ำบลดงสุวรรณมีหมู่บ้ำนทั้งหมด  จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน เป็นหมู่บ้ำนอยู่ในเขตองค์กำรบริหำร            

ส่วนต ำบลเต็มทั้งหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
         หมู่ที่ 1  บ้ำนสันป่ำจี้ใต้   

หมู่ที่ 2  บ้ำนสันป่ำจี้เหนือ 
         หมู่ที่ 3  บ้ำนดง    

หมู่ที่ 4  บ้ำนดงใหม ่
                  หมู่ที่ 5  บ้ำนห้วยโป่ง   

หมู่ที่ 6  บ้ำนกองแล            
              หมู่ที่ 7  บ้ำนห้วยดอกเข็ม   

หมู่ที่ 8  บ้ำนดงหลวง 
           หมู่ที่ 9  บ้ำนดงครก   

หมู่ที่ 10 บ้ำนสันป่ำสัก 
           หมู่ที่ 11 บ้ำนสันติธรรม 

  
          2.2 การเลือกตั้ง 

กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 11 หมู่บ้ำน หำกมีกำร
เลือกตั้งในครั้งหน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน 11 หมู่บ้ำน รวมเป็น 22 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  4,806 คน แยกเป็นชำย  2,281 คน หญิง  2,525 คน  
(ข้อมูล ปี พ.ศ.2562) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

รวม (คน) หลังคำเรือน 
ชำย (คน) หญิง (คน) 

1 สันป่ำจี้ใต้ 363 393 756 288 
2 สันป่ำจี้เหนือ 239 288 527 196 
3 บ้ำนดง 228 246 474 179 
4 ดงใหม่ 185 210 395 138 
5 ห้วยโป่ง 175 187 362 149 
6 กองแล    150 181 331 126 
7 ห้วยดอกเข็ม 218 239 457 205 
8 ดงหลวง 325 344 669 242 
9 ดงครก 184 200 384 129 

10 สันป่ำสัก 129 164 293 143 
11 สันติธรรม 85 73 158 61 

 รวม 2,281 2,525 4,806 1,856 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเตรียมเข้ำสู่ระยะสูงวัย อำยุ 50 – 59 ปี ประมำณ ร้อยละ 20 ของ
ประชำกรทั้งหมด 
 
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 

  -  โรงเรียนประถมศึกษำ        1 แห่ง 
  -  วิทยำลัยเทคนิคดอกค ำใต้       1 แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        1 แห่ง 
  -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน                                        11      แห่ง 
  -  กำรศึกษำนอกระบบ (กศน.ดงสุวรรณ)                           1 แห่ง 

ประชำกรส่วนมำกนั้นมีระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 59.65 ตำมมำด้วยระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ร้อยละ 16.03 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 7.99 ของประชำกรที่จบกำรศึกษำแล้ว 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงสุวรรณ       1 แห่ง 

ประชำชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงในกำรดื่มสุรำ รองลงมำคือ สูบบุหรี่ และกินอำหำรสุกๆดิบๆ 
 



๔ 
 

  

 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์จำกกระทรวงพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ถนนสำยหลัก (ทำงหลวงหมำยเลข 1021 ถนนสำยพะเยำ – เชียงค ำ) 1 สำย 
 ถนนสำยรองในพ้ืนที่ต ำบล (ซอย)      38 สำย 
 ประปำหมู่บ้ำน        11 หมู่บ้ำน 
 อ่ำงเก็บน้ ำ        1 แห่ง 
 ฝำยเฉลิมพระเกียรติ       1 แห่ง 
 ล ำห้วย          5  สำย 

 
5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน   
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปำหมู่บ้ำน ทั้ง 11 หมู่บ้ำน  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ ได้แก่ ไปรษณีย์ดอกค ำใต้ บริเวณที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้ อยู่ห่ำงจำก

ต ำบลดงสุวรรณประมำณ 11 กิโลเมตร 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีเกษตรกรจ ำนวน ๘๙๔ ครัวเรือน 

จ ำนวน ๑,๓๘๒ แปลง มีพ้ืนที่ทำงกำรเกษตร ๗,๙๗๕.๔๖ ไร่ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำร
เกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ข้ำว ไร่ข้ำวโพด  และฟักทอง ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง มีกำรรวมกลุ่ม
ด้ำนกำรเกษตรของประชำชนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์, กลุ่มเกษตรอินทรีย์, กลุ่มแปรรูปด้ำนกำรเกษตร, 
กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ และกลุ่มผลิตหัตถกรรมไม้กวำดลำยดอกแก้ว 

 

          6.2 การประมง 
ต ำบลดงสุวรรณ มีกำรประมงพ้ืนบ้ำน เลี้ยงปลำ  
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต ำบลดงสุวรรณ มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ และกำรเลี้ยงสุกร  
 

          6.4 การบริการ 
บริกำรนวดแผนไทย 
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มีร้ำนบริกำรท ำผม เสริมสวย    
มีโรงสีข้ำวขนำดเล็กในพ้ืนที ่  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
อ่ำงเก็บน้ ำหนองขวำง พระธำตุดงสุวรรณบรรพต พระธำตุภูแว่ 
 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          - ตลำดสดเอกชน 2 แห่ง   

- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 1 แห่ง 
  

          6.7 แรงงาน 
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ปลูกข้ำว ข้ำวโพด  

และฟักทอง ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนับถือศาสนา 
           ประชำชน หมู่ที่ 1-10 นับถือศำสนำพุทธ 
           ประชำชน หมู่ที่ 11  นับถือทั้งศำสนำพุทธ และศำสนำคริสต์ 
           โดยมีข้อมูล ศำสนสถำน ดังนี้ 
           พระธาตุ 2 แห่ง ได้แก่ 
  1.พระธำตุดงสุวรรณบรรพต 
  2.พระธำตุภูแว่ 
  

 วัด   มีจ ำนวน   6    วัด ได้แก่     
1. วัดสันป่ำสัก 
2. วัดใหม่ดงสุวรรณ 
3. วัดปงสนุก 
4. วัดศรีบุญยืน 
5. วัดกองแล 
6. วันสุขเกษม 

ส านักสงฆ์   2 แห่ง ได้แก่  
ส ำนักสงฆพ์ระธำตุภูแว่ และส ำนักสงฆพ์ระธำตุดงสุวรรณบรรพต 

 
โบสถ ์  1   แห่ง ได้แก่ 

  โบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 11   
   
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษำยน ประเพณีสงกรำนต์และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ    

ช่วงกันยำยน – ตุลำคม  (งำนสลำกภัต)   
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มผลิตไม้กวำดลำยดอกแก้ว 
 กลุ่มผลิตเตำอ้ังโล้ 
 ภำษำถ่ิน คือ  

ภำษำเมืองล้ำนนำ    
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

ไม้กวำดลำยดอกแก้ว 
 เตำอ้ังโล้ 
 
 
 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล ำห้วย , ล ำน้ ำ    
 บึง ,  หนองน้ ำ    
 ล ำเหมือง    

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝำย     
 ระบบประปำหมูบ้ำน   

อ่ำงเก็บน้ ำ    
  

          8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนและที่รำบสูง 

          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่รำบระหว่ำงภูเขำ 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนซึ่งยังเป็นป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ในทำงระบบนิเวศน์และเป็นแหล่งต้นน้ ำ
ล ำธำร และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ำต่ำงๆ 
 

9. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑    
  
  ๑) รายรับ  รวมทั้งสิ้น 33,816,180.47 บาท แยกเป็น 
  รำยได้ที่จัดเก็บเอง           1,190,727.40 บำท 
  รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  15,366,735.43 บำท 
  รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      17,258,717 บำท 
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  ๒) รายจ่าย  รวมทั้งสิ้น 31,597,047.00 บาท แยกเป็น 
  งบกลำง   11,726,511.00  บำท 
  เงินเดือน   10,393,740.00  บำท 
   ค่ำตอบแทน  1,055,740.00  บำท 
   ค่ำใช้สอย  3,675,607.72  บำท 
    ค่ำวัสดุ   1,090,972.18  บำท 
   ค่ำสำธำรณูปโภค  1,118,000.00  บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์  331,200.00   บำท 
    ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 1,455,100.00  บำท 
   เงินอุดหนุน  805,405.00   บำท 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

สาระส าคัญ 
๑. สภาพแวดล้อม 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติ 
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความ
เสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว 
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรม
ข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 
ของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
จะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น สถานการณ์และ
แนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมและ
มีความเสี่ยงนอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต ๒๐ 
ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 
  ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจาก
การด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่
จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่
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จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ 
ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก(๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยน
ผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและ
บทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคง
ของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุ่มประเทศ  
  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลก
และประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของ
คนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า 
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน 
และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆรวมทั้ง
น้ ามันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดัน แต่สูงขึ้นจากร้อยละ 
๓.๖ ในช่วง ๕ ปีหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืช
พลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยง
ส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้
โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิด
การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
เพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบ
กับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การ
ใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นส าหรับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับ
การพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้
ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วน
แบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา 2 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per 
Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ.ต่อหัวต่อปี) โดย สศช.ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
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ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้าน
คน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น  
  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี
ความคืบหน้ามากข้ึนนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นระบบดีขึ้นมีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มี
การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน สร้างความเป็น
ธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
คล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชาดกรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพ
คนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่ม
ทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้อง
อาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่าง
ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตาม
ปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ     
การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่ าขาดความ โปร่งใส และ
ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ           
โลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมาย
ยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศ
ที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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  ขณะเดี ยวกันประเทศไทยก็ เ ผชิญกับข้ อจ ากั ดด้ านทรัพยากร ทั้ งด้ านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้น
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าและที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่
ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็น
จุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้อง
เผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่ง
ผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่
เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชนและ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ 
- ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะ
ยาวทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งลักษณะในเชิงโครงส ร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบ
การท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศนั้น
เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ



๑๒ 

 
มั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์
ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึง
ให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การ
ด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยใน
ทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
ยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๒. วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ



๑๓ 

 
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้วซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้วมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ ดีมีสุ ขของประชาชนความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้ อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

    
นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย 
 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรกา รทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย 
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 



๑๔ 

 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
           2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคี
และพหุภาค ี
 
           2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติ
สุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 
           2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
 
           2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่
ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
           3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุก
ระดับอย่างมีมาตรฐาน 
 
           3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วย
การปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
 
           3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่



๑๕ 

 
เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัด
สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
 
           3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
           3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
 
           3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 
           3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไข
ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  

 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
           4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 
           4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 
           4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้  
 
           4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
 



๑๖ 

 
           4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติ
สุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 
           5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ วจึงมา
รักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้าง
งาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
 
           5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ
และสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที 
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
           6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่
จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
 
           6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน า
แหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส 
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
           6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
 



๑๗ 

 
           6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
 
           6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
 
           6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
 
           6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
 
           6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดย
ระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้น
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลา
ประมาณ 1 ปี 
 
           6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อ
สภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้
คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น 
ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
 
           รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิก
การยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมาก
ขึ้น 
 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือ
การลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
 
 
 



๑๘ 

 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
           - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. 
และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้ง
ฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  
 
           - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
           - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลด
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทย
และอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
 
           6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้าง
อัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่ งจะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคง
บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
           6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 
           6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
           6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
           6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้  

 



๑๙ 

 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
           - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซี ยน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 
(GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
 
           - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและ
การลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญ
กับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก 
และบ้านคลองใหญ ่
 
 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 
           8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่
ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
 
           8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
        
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
            9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
 

           9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
 

           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 



๒๐ 

 
           9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ 
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติด
เชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
           10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลด
ต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ
ความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
 
           10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุ รกิจ การ
ลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
 
           10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
 
           10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
           11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
 
       11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซง 

ของรัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3 เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว(GDP Per Capita) และรายได้ 

ประชาชาติ ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 
บาท  (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของ 

การ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
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การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาท
หลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ 
พัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี 
เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การ
ผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มี
การขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
คมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น 



๒๓ 

 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ 
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิต
สินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก
กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการ
ท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท้ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่
ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ 
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด 
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย 

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  

โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ 

จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ 
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเ พ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต 

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้
การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุน
ทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง 

อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ 
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม 
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพือ่การเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดย
ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก 
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
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5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้
น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่า
ในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ 
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ 
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน 
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุก
ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
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ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้
ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท้า
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ 

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก
กระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง 
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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วิสัยทัศนจ์ังหวัดพะเยา 
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดั 
ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้ าโขง
และเตรยีมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2.การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
3.พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
สุขภาพเพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
4.ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
 
 
 

 
 
พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

๑. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและขยายมูลค่า 

การค้าชายแดน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึง อัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
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เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา 

๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๒. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
๓. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน 
๔. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิด

ภาวะโลกร้อน 
6. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล :นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เป้าประสงค์: 
1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน 
4. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย:ร้อยละ 5) 

กลยุทธ์: 
1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าร ิ
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 

แนวทาง: 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบบูรณาการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ 
3. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดพะเยา (หมู่บ้านต้นแบบ ,
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
4. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกต์ตามแนวทางพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)จังหวัดพะเยา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ 
6. เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศ 
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9. การพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนการพัฒนา 
10. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร และส่งเสริมเส้นทางพืชผลทางการเกษตรเพื่อเชื่อมโยง 
11.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/Otop/SMEs/พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบบูรณา
การ 
12. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศGMSอาเซียน และประเทศคู่ค้า 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล :นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์: 

1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 

กลยุทธ์: 
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 

แนวทาง : 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิม/ทันสมัย/ ได้มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. พัฒนาแหล่งเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน/ชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอยู่นานและใช้จ่ายมากข้ึน 
5. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture City 
7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะในด้านต่างๆ 
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
9. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล :นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์: 

1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง 
4. จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
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5. จังหวัดมีความพร้อมในการรองรับโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาเมือง 

ตัวช้ีวัด : 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 

กลยุทธ์: 
1. พัฒนาเมือง 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.วางโครงข่ายระบบสื่อสารโทร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล :นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์: 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะโลก
ร้อน 

ตัวช้ีวัด : 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ค่าเป้าหมาย : 
ระดับ 5) 

กลยุทธ์: 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ าและระบบนิเวศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทาง : 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ 
1.1 การฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพ 
1.2 การป้องกันพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุก 
1.3 การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน 
1.4 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ า 
2.1 การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร 
2.2 การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
2.3 ปลูกแฝกเพ่ือลดการพังทลายของหน้าดิน 
2.4 น้ าบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
2.5 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 
2.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แหล่งน้ า และทรัพยากรสัตว์ น้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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3.1 การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
3.2 ส่งเสริมการจัดการคุณภาพน้ า 
3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3.4 ส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่า 
3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า 
4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
4.1 การส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น/สมุนไพร แบบผสมผสานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเพ่ือลดการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้
4.2 ส่งเสริมชุมชนให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
5.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
5.2 ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
5.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน ของ 
ชุมชนที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/การอนุรักษ์พลังงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์: 

1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 10) 
2. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเป้าหมาย : ร้อย
ละ 80) 

กลยุทธ์: 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
2. ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
3. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 

แนวทาง : 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 
5. พัฒนาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน 
7. เสริมสร้างความม่ันคงภายในเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตามชายแดน 



๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 
 

 

วิสัยทัศน์อ าเภอ : ดอกค าใต้งาม  เมืองน่าอยู ่ การเกษตรปลอดภัย  ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุน  และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
         ๑. ประชาชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขี้น 
         ๒. เกษตรปลอดภัยช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
         ๓. เพ่ิมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
         พัฒนาศักยภาพเกษตรกร น าไปสู่การท าเกษตรปลอดภัย เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป้าประสงค์ 
         สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ 
กลยุทธ์ 
        พัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนให้มีทักษะการอยู่ร่วม
สังคมอย่างปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓   : พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
         การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข การลดต้นทุน
การผลิต มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีเส้นทางคมนาคม มีน้ าใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
กลยุทธ์ 
        ๑.พัฒนาเมือง 
        ๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
        ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔   : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์ 
       ๑. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       ๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ าอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า ชุมชน และเมือง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 

(พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 

2. พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม

ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อใหเ้กิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

 เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 

6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 
 ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัพะเยา 

 “ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 



๓๕ 

 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ปกป้อง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง 
 สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน 
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณและแนวทางการพัฒนา  ในช่วง 5 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ การเกษตร การ  
ท่องเที่ยว และการลงทุน  ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ภารกิจหลักที่  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้คน ครอบครัว และ
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและชุมชน 
   
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑ ) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานที่ก่อให้ เกิดรายได้  สะดวกรวดเร็ ว  และมี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 

  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
  ๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ของ อบต. 
๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
“ต ำบลดงสุวรรณน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำยใต้วิถี เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน ” 



๓๗ 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ 
1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
1.2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า   
1.3. พัฒนา สนับสนุน การเกษตรและการแหล่งท่องเที่ยว   
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือปรับปรุงทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 

3. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

7. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 

9. เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

10. ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ล าเหมือง ล าคลอง และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ าท่วมขัง 

3. การส่งเสริมการเกษตรท าให้ประชาชนมีรายได้อย่างเพียงพอ 

4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

11.  แหล่งเที่ยวภายในต าบลได้รับการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการที่ดีข้ึน 
 
 
 



๓๘ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว 
การค้าและการลงทุน 
 
 

- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า   - จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

-    ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง .     
.     ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 
-     ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 

3. พัฒนา ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 

-    จ านวนโครงการที่ ส่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

-   จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
7. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนในยุคประชาคมอาเซียน  

 
เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

6. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

7. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

8. เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 

9. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

10. เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนในยุคประชาคมอาเซียน 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

4. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

6. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

7. เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

8. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

9. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

10. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 



๔๐ 

 
11. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

12. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ ในยุค
ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ านวนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ านวนโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม อนุ รั ก ษ์ ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่ ง เสริมอนุ รั กษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือ
พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น    
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการ
ป้องกันควบคุมโรค 

- จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 

- จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 
5. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

- จ านวนประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันในยุคประชาคมอาเซียน 

  
 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด อบต. และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 



๔๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน  

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้ยั่งยืนและน่าอยู่ 

2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
2. ประชาชนประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
บริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน
  
  

- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการมลภาวะและการประหยัดพลังงาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  



๔๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
 

พันธกิจ 
   1.  ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์         
 1.  ประชาชนปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคีปรองดอง 
 2.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 3.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปกป้ อง  เทิ ดทูน  สถาบัน  ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ เส ริ มส ร้ า งคว าม
ปรองดองสมานฉันท ์  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปกป้อง 
และเทิดทูนสถาบันของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านความเข็มแข็ง
องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย 



๔๓ 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบ)  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการการ
บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบูรณาการ
การท างาน 

- จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งที่มีการจัดท าประชาคม 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือ
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 
- จ า นวนครั้ ง ที่ มี ก า รป รั บปรุ ง แ ละ เ พ่ิ ม

อัตราก าลัง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 



๔๔ 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 



๔๕ 

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

เป็นการด าเนินการภายใต้ ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาคการเกษตร ความเป็นอยู่ของประชาชน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ดังนั้น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงสุวรรณ จึงยังมุ่งเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ให้เ ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบล
ดงสุวรรณ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ ด้านเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การลดต้นทุน
การผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของ
เกษตรกรสอนเกษตรกร ตามหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น  การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงดิน มีฐานการเรียนรู้ 
เช่น  การใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตมูลไส้เดือนและน้ ามูลไส้เดือน และแปลงเรียนรู้ 
สาธิตการท านาปีเพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ 
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมภาคการเกษตร เพ่ือน าไปก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ อบต.ดงสุวรรณ ให้มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565)  แผนพัฒนา
จังหวัดพะเยา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล ซ่ึงต าบลดงสุวรรณมีลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปนั้น มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
เป็นป่าสงวนและที่ราบสูง   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ าเป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ท าการเกษตร ด้านทิศ
ตะวันออกจะเป็นพ้ืนที่ลาดติดกับเชิงเขา ทางทิศตะวันตกจะเป็นพ้ืนที่ราบติดกับล าน้ าอิง ส่วนทิศตะวันตก
ของต าบลมี  อ่างเก็บน้ าหนองขวาง หากได้รับการพัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองขวางให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ดังนั้นในการก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
คือ ส่งเสริมและพัฒนาต าบลดงสุวรรณให้มีความน่าอยู่ โดยการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การส่งเสริม
อาชีพสร้างรายได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนา การก าหนด กิจกรรม/โครงการ ใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้เป็นไปตามความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

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

  



๔๖ 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 



๔๗ 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุดส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโต
ทั้งด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาใน
อนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผน
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
การวางแผนผังเมืองเพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนเส้นทางคมนาคมไปยังพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นถนนลูกรัง ท าให้เกิดละอองฝุ่น และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกษตรกร ได้รับความล าบาก โดยเฉพาะฤดูฝน   

2. ทางระบายน้ าล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามี
วัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็ก
ท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในบางหมู่บ้าน 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประชาชนส่วน
ใหญ่เกือบทุกหลังคาเรือนมีระบบไฟฟ้า   

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีท าให้  ท่อ
ประปาช ารุด ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท าให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ช ารุด พัง ต้องท าการ
ซ่อมแซม จนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ  

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระน้ าในพ้ืนที่นา
ของตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณล าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้าน
จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์ บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ แต่ในภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองท่ีก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือน  
 
 
 
 



๔๘ 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือ
ด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที ่
๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิตการเกษตร  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจ 
แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจ รับเหมา ข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเป็น
ส่วนน้อยเมื่อเทียบการท านา ท าไร่ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณยังไม่มี
จุดขายทางด้านเศรษฐกิจไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหา
ส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ดงสุวรรณ ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานปัญหา
ด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มี
แหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา 
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนบางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยัง
ต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัดเพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน
เศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนภายในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ให้ขยายตัวมาก
ขึ้นในอนาคต 



๔๙ 

 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ รองลงมา
เป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็น      
ส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ทุกๆ ด้าน  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องแก้ไขและ 
ด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรร
งบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ 
ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ต้องการเครื่องมือในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร 
ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น 
ก่อนที่จะจ าหน่าย เพ่ิมมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลด
ต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
 
 

  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยังเป็นสังคมชนบท   
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท า
ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้
จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่
นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ส่วนใหญ่มี อากาศ
ร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  



๕๐ 

 
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณขาดการปลูก

จิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่
นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญ
ในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่
ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิด
ปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณไม่มี 
พ้ืนที่ในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติด
ต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จะด าเนินการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มี
อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณคอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการ
ลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชน
เล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี
และวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และจัดโครงการกีฬาเยาวชน/
ประชาชนเป็นประจ าทุกปี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าหนองขวาง และจัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ ต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็กและ  
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่อ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกายและนันทนาการ
อย่างเพียงพอและใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 



๕๑ 

 
  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน 
ท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณมีความ 

ล่าช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ 

บริหารอย่างจริงจัง   
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดงสุวรรณ ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ บางส่วนขาดความตระหนัก 
ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วม
ประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆสาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณบางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นใน
การท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วน
อ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหาร โดยการคณะกรรมการหรือจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้าน 
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อ



๕๒ 

 
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติ
เพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้าน 
การเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้รับการพัฒนา
สามารถ  ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และ
ครบถ้วนเป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและ
กระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
 
 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณถือว่า
ไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหา
การจัดเก็บขยะ การเผาขยะ เผาตอซังข้าว ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่
ออกก าลังกาย ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณถือว่าไม่รุนแรงมากนัก
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่
มากท าให้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือนดังนั้น
ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงลานสาธารณะเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นที่ท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณมีพ้ืนที่เป็นแหล่ง
เกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต
หรือท าลายศัตรูพืช รวมถึงการเผาตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ป้องกัน
และดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทาง
การเกษตร และการงดเผาตอซังข้าว จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 

 



๕๓ 

 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๕๔ 
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ดงสุวรรณ

ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิ จ  และ  สามารถ เปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบในการบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อการให้บริการของ อบต.ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถ
ตอบสนองด าเนินการให้ได้ทุกอย่าง S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ

จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือค่ายใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย W4 ประชาชนดื่มสุราเป็นจ านวนมาก ส่งเสริมเสีย
ต่อสุขภาพ S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในต าบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้

ท า ให้ การปฏิบัติ ของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง 

ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้
เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง  S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม

ภารกิจและก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้ อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด  

  



๕๕ 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ

ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 

และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยั งมี ระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาหมอกควันในช่วงหลังฤดเูก็บเก่ียว 

S12 เ ป็ นห น่ ว ย ง า นที่ มี ค ว าม ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
อนุ รั ก ษ์  บ า รุ ง รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้น า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก า หนดน โ ยบายกา ร พัฒนา ในด้ า น
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุ มชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

   กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

 
  



๕๖ 

 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของ อบต. 

T2 การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่
เ ต็ ม ที่  ยั ง ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

O3 มีอ่างเก็บน้ าหนองขวาง ซึ่งสามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท้องเที่ยวได้ 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของ อบต. T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T5 ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนส่ ง  บุ ต ร  – หลาน  ไป เ รี ย น
ต่างจังหวัด ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ้ งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมี
ภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของ อบต.  

  



๕๗ 

 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 ส ภ า ว ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O11 น าข้อมูลจาการจัดท า เวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเรืองประชาคม
อาเซียน และภาษาต่างประเทศ 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

  

 

  



๕๘ 

 
    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) เข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ ์

- ด้านสังคม 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- ประชากรผูสู้งอาย ุ - ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

๒) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ในเขต อบต. - การระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรคตดิต่อ
ในพื้นที่ลดลง 

  
 

 
  
 



๕๙ 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
จ านวนลดลง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนถมดินสูง ท าให้
บ้านข้างๆ เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

9) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 
 
 
 
 

 



๖๐ 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 10) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

11) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

12) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี   

- ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

13) มีประชากรทีสู่บบุหรี่ 
และดืม่สรุาเป็นจ านวนมาก 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน  
 

- สิ่งแวดล้อม 
 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 
 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

2) การเผาตอซังข้าวหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

- หมอกควัน มลพิษ - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาการเผาตอซัง
ข้าวหลังฤดูเก็บเกีย่ว
ลดลง 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ขาดการพัฒนาสินค้า การ
รวมกลุม่ และหาแหล่งตลาด
อย่างต่อเนื่อง 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าโอท็อบ - ร้านค้าโอท็อบมีการ
จ าหน่ายสินค้ามากขึ้น 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง



๖๑ 

 
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) มีครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉลีย่
ต่อปีต่ า ตกเกณฑ์มาตราฐาน     

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวทีร่ายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์

 ๗) ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และส่งเสรมิ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรียงและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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    3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
แบบ ยท.01 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
ยุทธ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน

สังคม 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

พัฒนาการค้า 
การลงทุน 

และโลจิสติกส์ฯ 

การสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค

เกษตรฯ 

พัฒนาและ
สนับสนุนการ
ยกระดับการ
พัฒนาสังคม 
การท่องเท่ียวฯ 

ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรม

ชาติที่อุดม
สมบูรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา    
ภิบาลใน
ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.        
ดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ

บริหารจดัการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

พะเยา 

ยุทธศาตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัยและการค้า 
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาตร์ท่ี 2 
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาตร์ท่ี 3 
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมความมั่นคง
ภายในและตามแนว
ชายแดน 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า  

การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

๑.๑  พัฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐาน เพื่อรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เรี ยนรู้ ด้ านการ
ผลิตปลอดภัยเพื่อ
สร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม
แ ล ะ โ อ ก า ส
ท า ง ก า ร ต ล า ด 
ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร  ก า ร
พัฒ น า คุณ ภา พ
ผลผลิตและบรรจุ
ภั ณ ฑ์  ก า ร
ปร ะ ชาสั มพั น ธ์
แ ล ะ ด้ า น
การตลาด 

3 . พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ด
กิจกรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวตลอดปี  
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ด้านการท่องเที่ยวสู่
การให้บริการอย่าง
มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานในระดับ
สากล 

2. สนับสนุนสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
เ ก ษ ต รก ร แ ล ะ
ภาคธุรกิจ อบรม
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ความรู้ตลอดจน
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เนินงานของ
สถาบันเกษตรกร
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เข้มแข็งพร้อมรับ
การแข่ งขันทาง
ธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

6.พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบ
ผังเมือง และการให้บริการเชื่ อมต่อ             
ในระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ 
(North-South Economic Corridor) 

7. พัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.1  พัฒนา โคร งสร้ า ง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร
ท่องเที่ยวและการลงทุน 

1.2พัฒนาแหล่ ง
น้ า แ ล ะ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร น้ า เ พื่ อ
ประชาชน 

1.3พัฒนา สนับสนุน 
และบริ ห าร จัดกา ร
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1.4พัฒนา ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การ เกษตรและ เพิ่ มศั กยภาพการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาด
อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ า   



๖๕ 

 
โครงการ/กิจกรรม  
 

1.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต าบล  (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา และก่อสร้างถนน คสล.) 

2.  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรม 
     การปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ าต่างๆ) 
3.  โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในต าบลเช่นกลุ่ม 
     ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเย็บกระเป๋า ฯลฯ 
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ท านา เลี้ยงสัตว์ปลูกผัก 
6.  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลดงสุวรรณ 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒ . 2   ส่ ง เ ส ริ ม
อนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒ . 5  ส่ ง เ ส ริ ม
บุคลากรภาครัฐ 
ประชาชน ใ ห้มี
ทักษะชีวิตภายใต้
การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึง
อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.ส่งเสริมเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และ
ครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับ
คุณภาพชี วิ ตคุณภาพชี วิ ต  ด้ านการศึ กษา 
วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข 

2.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม 
 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการ
จัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคง 

2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน 
ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกัน
ในประชาคมอาเซียน 

โครงการ โครงการ โครงการ 

3.ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ในการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๒.3 ส่ ง เสริม
ก า ร จั ด
การศึกษาทุก
ร ะ ดั บ  เ พื่ อ
พั ฒ น าค น ใ น
ชุ ม ช น แ ล ะ
ท้องถ่ิน    

๒ . 4  ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
ก า ร ป้ อ ง กั น
ควบคุมโรค 

๒ . 1  ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

โครงการ โครงการ 

2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนด
วาระการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
ประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน 
 

2.7 ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาวะในชุมชน 



๖๗ 

 
โครงการ/กิจกรรม  

1.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธี และสนับสนุน 
     ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีเอกลักษณ์มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนและ 
     ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าภายในต าบล 
4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ดนตรี และจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
5.  โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ต าบลน่าอยู่ 
6.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
7.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมบุคลากร   
     การศึกษาต่อ 
8.  โครงการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน      
     ต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบล  
9.  โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 
     ในต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  
10. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเสริมทักษะ 
11.  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านอาคารสถานที่ เช่น จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
      ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก 
      เล็ก  
12.  โครงการจัดหารถรับ – ส่ง เด็กเล็กและสนับสนุนค่ารถ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และการจัดหาสวัสดิการอื่นๆแก่  
       ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส  
14.  โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
15.  โครงการจัดหาผู้ช่วยผู้ดูแล อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ 
16.  โครงการจัดหาอุปกรณ์งบประมาณจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ 
       ยากจนในพ้ืนที่ต าบล 
17.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเยาวชนในต าบล 
18.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นให้แก่ อสม. เพื่อปฏิบัติงาน และ 
      จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัย กู้ชีพ เพ่ือบริการประชาชน 
19.  โครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อและให้ความรู้ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  โรค 
       เอดส์   โรค  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  
20.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
21.  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงสุวรรณ 
22.  โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาดูงาน 
       ของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 



๖๘ 

 
แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อปท. เพื่อการการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ดก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ 

โครงการ โครงการ 

2.สนับสนุนการจัดการดินและ
น้ า 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

๓.๒  การส่ ง เส ริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
มลภาวะและพลั ง งาน
ทดแทน 



๖๙ 

 
โครงการ/กิจกรรม  
 1.  ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟู คุณภาพของที่ดินและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
 2.  ส่งเสริมการเกษตรชุมชนลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการท าปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซังข้าว 
 3.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ป่า อากาศ ส่งเสริมการปลูกพืช 

     เศรษฐกิจ ส่งเสริมการปลูกป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 
 4.  ก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ) และศาลาเอนกประสงค์ เทลาดคอนกรีต ก่อสร้างถนนพร้อมรั้ว 

     และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปณสถาน 
5.  โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชน้ ามันสัตว์ที่ใช้แล้ว และการก๊าซชีวภาพครัวเรือน 
6.  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประปา น้ ามันเชื้อเพลิง 

 7.  โครงการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน รณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
 8.  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รณรงค์ป้องกันไม่เผาฟางข้าว  
    



๗๐ 

 
แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน และกลุ่ มพลั ง
มวลชน ให้แสดงออกถึงความ
จงรัก ภักดีต่อสถาบันของชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4 . 2  ป้ อ ง กั น
แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหายา เสพ
ติด 

4.1 ปกป้อ ง  เทิ ดทู น 
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปรองดองสมานฉันท์ 

4.3 เสริมสร้างความเข็ม
แข็งองค์กรประชาชน
และพัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการ 

2.บู รณาการสกัด
การน าเข้า เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า 
บ า บั ด ผู้ เ ส พ 
 

4.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน ข้าราชการใน
พื้นที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียม
ความพร้ อม เ ข้ าสู่ ป ร ะ ช าค ม
อาเซียน 

4.4 การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

๔.๑ ปกป้องเทิดทูน สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.2 ปกป้องและ
แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงภายในและ
ตามชายแดน 

๔ . 4  ก า ร
ป้องกั นและ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

 

๔.3 เสริมสร้างความ
เ ข็ ม แ ข็ ง อ ง ค์ ก ร
ประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
โครงการ โครงการ โครงการ 



๗๑ 

 
โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการปกป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ 
 2.  โครงการหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เช่นอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดหา 
                น้ ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ 
                ติดยาเสพติด 
 3.  โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานของ อพปร. เช่น สนับสนุนวัสดุ   
               อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร. สนับสนุนกิจการ อปพร สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับการ 
               ปฏิบัติงานของ อปพร. 
 4.  โครงการป้องกัน อุบัติเหตุอุบัติภัย และสาธารณภัย 
 5.  โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล 
 6.  โครงการอุดหนุนชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านโครงการเฝ้าระวังจุดตรวจจุดสกัด เพ่ือรักษาป้องกันความ 
               ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 7.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 8.  โครงการติดตั้งป้ายจราจร และสัญญานไฟจราจร 
 9.  โครงการสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 10. โครงการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
 11. โครงจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมประจ าต าบล 
 12. โครงการให้ความรู้แก่ เยาวชน  ประชาชน ผู้น าชุมชนในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบ 

      ประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 
แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๕.๓ พฒันาสมรรถนะของ
องคก์ร และบุคลากรเพื่อ
การบริหารจดัการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ 

5.1 บริหาร จัดการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2 ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการสร้าง
เวทีเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชา
รัฐ 

5.3 พัฒนาสมรรถนะ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ ก า ร
บริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
การบูรณาการการท างาน
และพัฒนาศักยภาพของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 

๕ . ๒   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการสร้า งเวที
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบูร
ณาการการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธภิาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน และกลุ่ มพลั ง
มวลชน ให้แสดงออกถึงความ
จงรัก ภักดีต่อสถาบันของชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2.บู รณาการสกัด
การน าเข้า เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า 
บ า บั ด ผู้ เ ส พ 
 

3..สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน ข้าราชการใน
พื้นที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อเตรียม
ความพร้ อม เ ข้ าสู่ ป ร ะ ช าค ม
อาเซียน 



๗๓ 

 
 
โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจ าต าบล และปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ช ารุด 
     2. โครงการจัดหาหนังสือและท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
 3. โครงการจัดตั้งห้องสมุดประจ าต าบล 
 4. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ของต าบล 
 5. โครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตต าบล 
 6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์ เช่นรถตู้โดยสาร รถยนต์ฉุกเฉิน ฯลฯ 

7.  โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม ขุดสระน้ าขนาดใหญ่   
     เพ่ือจัดท าแก้มลิงกักเก็บน้ า และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

 8.  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
 9.  โครงการปรับปรุงอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อมส านักงาน 

10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน 
องค์กร 

 11.  โครงการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 ราชการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
 12.  โครงการจัดท าและปรับปรุง ระบบพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี 
 13.  โครงการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น 
 14.  โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นของจังหวัดพะเยาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 15.  โครงการการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.  
                  ผู้บริหาร 
 16.  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกฝ่ายบริหาร  และพนักงาน อบต. 
 17.  โครงการอบรมปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพแก่พนักงาน อบต. พนักงาน 
                 จ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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    3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)  

 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

Strategy Map 
 
วิสัยทัศน์  “ต ำบลดงสุวรรณน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำยใต้วิถี เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

 ๑  พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสร้างงานสร้าง
ราย ได้  และการลงทุน  ที่
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุ มชน โครงสร้ า งพื้ นฐาน 
ระบบสา ธา รณูป โภค  ไ ด้
มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

๒  พั ฒน า ศั ก ย ภ าพท า ง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้
คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓  พั ฒ น า เ มื อ ง น่ า อ ยู่  
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธ ร รม ช าติ แ ล ะจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม 

๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศั ก ย ภ า พก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

๕  สร้ า งความมั่ นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และชุมชน 
 

 
 

  

3.4แผนผังยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท .02 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 ๑ ประชาชนมีอาชีพมีการ
ส ร้ า ง ง า น ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
รายได้  สะดวกรวดเร็ ว 
แ ล ะ มี ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๒  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

๓   ชุมชนมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อมอย่ า ง
ยั่งยืน 

๔   ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการ การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจ 
ของ อบต. 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม 
การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  

แบบ ยท .02 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  ๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวแนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

๒.  ส่ ง เ สริ มอนุ รั กษ์ท านุ บ า รุ งศ าสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น   

4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการป้องกัน
ควบคุมโรค 

5. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑ .  อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑. ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑. การบริหารจัดการองค์กร  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
บูรณาการการท างาน 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

แบบ ยท .02 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

62 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย และ
การค้า การลงทุน 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีอาชพีและ
รายได้พอเพียง 

1.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
ปลอดภัย มีการ
ขนส่งผลผลิต
สะดวก มีสิ่ง
สาธารณูปโภค
เพียงพอ 
 
 
 

15 
% 

30 
% 

45 
% 

60 % 1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ การ
ลงทุน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายใน
ต าบล 
 
 

กองช่าง ส านักงาน 
ปลัด 

2.พัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการ
น้ า เพื่อประชาชน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
ประปา /ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

กองช่าง ส านักงาน 
ปลัด 

2. จ านวนที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพที่มีกองทุน
เพื่อการผลิต/
การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการ
พาณิชย์ในชุมชน 

2 
กลุ่ม 

 
 

1 
ครั้ง 

4 
กลุ่ม 

 
 

1 
ครั้ง 

6 
กลุ่ม 

 
 

1 
ครั้ง 

8 
กลุ่ม 

 
 

1 
ครั้ง 

3.พัฒนาสนับสนุน  
และบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
หนองขวาง หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง ส านักงาน 
ปลัด 

 



๗๘ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 2   

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬา ยึดมั่นใน
ศาสนา จารีต
ประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น การส่งเสริม
สุขภาพและดูแล
สวัสดิการสังคมของ
ผู้ด้อยโอกาส   

 

1.จ านวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษา การ
กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

1.พัฒนาศักยภาพทุน
ทางสังคม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการฝึกอบรมการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

2.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
อย่างครบถ้วน
และทั่วถึง 

15 
% 

30 
% 

45 
% 

60 
% 

2.อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นต่างๆ เช่น วันลอย
กระทง วันสงกรานต์ 
สลากภัตต์  ฯลฯ 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

3.ร้อยละที่เพิ่ม 
ขึ้นของผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ปว่ย
เอดส์ ผู้ด้อย 
โอกาสที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

20 
% 

40 
% 

60 
% 

80 
% 

3.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทกุระดับ 
เพื่อพัฒนาคนในชุมชน
และท้องถิ่น    

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 



๗๙ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬา ยึดมั่นใน
ศาสนาจารีต
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา การส่งเสริม
สุขภาพและดูแล
สวัสดิการสังคมของ
ผู้ด้อยโอกาส   

     4.ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

         5.การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและการ
ป้องกันควบคุมโรค 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรซีส 
โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
 

ส านักงาน 
ปลัด 
กอง

สาธารณสุข 

 

         6.ส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตเพือ่รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตเพือ่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

  
 

 

 
 
 
 



๘๐ 

 
 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 3   

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61       
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 
 

1.จ านวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

1.อนุรักษ์และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม   
ชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักงาน 
ปลัด 

2.การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพือ่
การบริหารจัดการด้าน
มลภาวะและพลังงาน
ทดแทน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  
 

โครงการส่งเสริมการลด
การใช้พลังงานและลด
ภาวะโลกร้อน 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักงาน 
ปลัด 

 



๘๑ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 4   

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61       
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย   

ประชาชนอยู่ใน
สังคมอย่างสงบสุข 
มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ชุมชนเข็ม
แข็ง 

1.ร้อยละที่ลดลง
ของอุบัติภัยใน
พื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

1.ปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้องเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

2.จ านวนครั้งใน
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และลดความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

2.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  
 

โครงการด ารงสภาพ
หมู่บ้านชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 
 

ส่วน
สาธารณสุข 

ส านักงาน 
ปลัด 

3.ร้อยละที่ลดลง
ของผู้เสพ ผู้ค้า
ยาเสพติด 

5 % 10 
% 

15 
% 

20 
% 

3.พัฒนาศักยภาพ
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการอบรม ฝึกซ้อม
และทบทวนแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 
 



๘๒ 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่  4   
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61       
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย   

ประชาชนอยู่ใน
สังคมอย่างสงบสุข 
มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ชุมชนเข็ม
แข็ง 

     4.เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับปัญหาภยั
ธรรมชาติ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน เช่น วาตภัย 
อุทกภยั อัคคีภยั  ภยัแล้ง 
ฯลฯ 
 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

5.เสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  
 

โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 
 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

6.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร
ประชาชน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผน  ทบทวน
แผนและปรับปรุงแผน
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

 



๘๓ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61       
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา    
ภิบาลและการ
พัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

1.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่พึง
พอใจการ
บริหารงานของ 
อบต. 
 
 
 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

1.บริหารจัดการองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดขั้นตอนการท างาน 
 
 

ส านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวทีเรียนรู้
ภาคประชาสังคม 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559 - 

2561) 

ส านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวนบุคลากร 
และผู้น าชุมชนที่
ได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนา 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรและ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 
 
  
 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างผู้บริหารฯ  และ
สมาชิกสภา อบต. 
 

ส านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

4.ส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างเวทีการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

โครงการฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน สตรีด้านกฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิสตรีและการค้า
มนุษย ์
 

ส านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 



 
 

๘๔ 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
  

ส านักปลดั 
กองคลัง  
 

2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
การศึกษา 
การสาธารณสุข 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 
  

กองคลัง กองช่าง 
 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 
 

กองคลัง กองช่าง 
 

4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลดั 
 

กองคลัง กองช่าง 
 

5 ด้านบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั กองคลัง  
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 
  

 

 
 

 



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาระบบเศรษฐกิจ
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 5,314,000  74 10,365,000  74 10,992,000    74 10,330,000    10 3,500,000  250 40,501,000

รวม 18 5,314,000 74 10,365,000 74 10,992,000 74 10,330,000 10 3,500,000 250 40,501,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาสังคม การศึกษา 

 และวฒันธรรม
 1.1 แผนงานการศึกษา 15 850,000     15 840,200       15 840,200         15 840,200     15 840,200     75 4,210,800
 1.2 แผนงานสาธารณสุข 10 405,536 10 405,536 10 405,536 10 405,536 10 405,536 50 2,027,680
 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 15,000       1 15,000         1 15,000           1 15,000       1 15,000       5 75,000
 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 185,000 8 185,000 8 185,000 8 185,000 8 185,000 40 925,000
 1.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมฯ 9 243,000 9 243,000 9 243,000 9 243,000 9 243,000 45 1,215,000

รวม 43 1,698,536 43 1,688,736 43 1,688,736 43 1,688,736 43 1,688,736 215 8,453,480

ป ี 2565

แบบ ผ.01

 บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  ถึง  2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4  ปี

๘๕



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากร

 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 1.1 แผนงานเกษตร 5 120,000     5 120,000       5 120,000         5 120,000     5 120,000     25 600,000

รวม 5 120,000     5 120,000       5 120,000         5 120,000     5 120,000     25 600,000

ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 4 รักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย  
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 96,000       5 96,000         5 96,000           5 96,000       5 96,000       25 480,000

รวม 5 96,000       5 96,000         5 96,000           5 96,000       5 96,000       25 480,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล
 1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 22 1,122,000  22 1,132,000    22 1,152,000      22 1,152,000  22 1,152,000  110 5,710,000
 1.2 แผนงานงบกลาง 7 13,317,000 7 13,317,000 7 13,617,000 7 13,617,000 7 13,617,000 35 67,485,000

รวม 29 14,439,000 29 14,449,000 29 14,769,000 29 14,769,000 29 14,769,000 145 73,195,000

รวมทั้งหมด 100 21,667,536 156 26,718,736 156 27,665,736 156 27,003,736 92 20,173,736 660 123,229,480

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2565ป ี 2564 รวม  4  ปี

๘๖



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ           ประชาชน,พนักงาน ร่วม          จดักจิกรรมงานรัฐพธิี          40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน ประชาชน,พนักงาน ร่วม          ส านักปลัด

งานรัฐพธิี วันส าคัญต่างๆ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ  วันส าคัญต่างๆ โครงการ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ
งานรัฐพธิี วันส าคัญต่างๆ งานรัฐพธิี วันส าคัญต่างๆ

2 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยใน การเลือกต้ังทัว่ไปของ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน การเลือกต้ังระบอบ ส านักปลัด
การเลือกต้ังระบอบ อบต.ดงสุวรรณ โครงการ ประชาธิปไตยเป็นไปด้วย
ประชาธิปไตย ความเรียบร้อย

3 โครงการ อบต.สัญจรพบ เพือ่ออกหน่วยให้บริการ ประชาชนได้รับบริการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้รับบริการ ส านักปลัด
ประชาชน แกป่ระชาชนในพืน้ที่ ได้พบปะคณะผู้บริหาร โครงการ ได้พบปะคณะผู้บริหาร

ได้เสนอแนะปัญหา ได้เสนอแนะปัญหา
ความต้องการต่างๆ ความต้องการต่างๆ

 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

1. ยทุธศาสตร์ ที ่5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

๘๗



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมคุณธรรม  เพือ่สร้างจติส านึกในด้าน พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง ส านักปลัด

จริยธรรมให้แกเ่จา้หน้าทีท่้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ลูกจา้ง  ผู้บริหารฯ โครงการ ผู้บริหารฯ  สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบลลูกจา้ง สมาชิกสภา อบต. อบต.  มีจติส านึกด้าน
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. และประชาชน คุณธรรม  จริยธรรม
และประชาชน

5 โครงการฝึกอบรมพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการจดัท าแผนชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด
และบูรณาการแผนชุมชนและ ชุมชนเกดิกระบวนการเรียน และแผนพฒันาท้องถิ่น โครงการ การจดัท าแผนชุมชนและ
แผนพฒันาท้องถิ่น รู้ร่วมกนัคิดทีจ่ะพฒันาและ แผนพฒันาท้องถิ่น

ร่วมจดัท าแผนชุมชนและ
แผนพฒันาท้องถิ่น

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง เพือ่เสริมสร้างเจา้ทีท่้องถิ่น เจา้ทีท่้องถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน เจา้ทีท่้องถิ่นมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ความซ่ือสัตย ์สุจริต ให้แก่ ในการด าเนินการป้องกนั ผู้บริหารฯ ผู้น าท้องที่ โครงการ ในการด าเนินการป้องกนั
เจา้หน้าทีท่้องถิ่น และปราบปรามการทุจริต สมาชิกสภา อบต. และปราบปรามการทุจริต

7 โครงการส่งเสริมความปรองดอง เพือ่ปลูกฝังให้ชุมชนเกดิจติ ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ชุมชนมีจติส านึกในความ ส านักปลัด
และสมานฉนัท์ของคนในชาติ ส านึกในความเป็นชาติไทย  ต าบลดงสุวรรณ โครงการ เป็นไทย ชุมชนมีความรัก

มีความสามัคคีสมานฉนัท์ ความสมัครสมานสามัคคี

งบประมาณ

๘๘



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการส ารวจความพงึพอใจ เพือ่ทราบระดับความ ส ารวจความพงึพอใจ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน ทราบถงึระดับความ ส านักปลัด

ของประชาชนผู้รับบริการของ พงึพอใจของประชาชนทีม่ี ของประชาชน โครงการ พงึพอใจของประชาชนทีม่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล ต่อการได้รับบริการ  1 คร้ัง/ปี ต่อการได้รับบริการ
ดงสุวรรณ

9 โครงการอบรมการใช้ เพือ่ให้เยาวชน,ประชาชน มี อบรมการใช้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เยาวชนและประชาชนมี ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น ความรู้ในการใช้คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น โครงการ ความรู้ในการใช้

เบือ้งต้น คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น

10 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เพือ่อบรมให้ความรู้ทาง ผู้น าท้องทีผู้่น าท้องถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้น าทอ้งที่ผู้น าทอ้งถิ่น ส านักปลัด
ด้านกฎหมายเบือ้งต้น กฎหมายแกผู้่น าท้องที่ และประชาชนเขา้ร่วม โครงการ และประชาชนได้รับความรู้

ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน อบรม ทางกฎหมายสามารถน า

ไปช่วยเหลือคนในชุมชน

งบประมาณ

๘๙



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ คณะผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน มีประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

ภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ท างานให้เจา้หน้าทีท่้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน โครงการ ปฎิบัติงานและการบริการ
เจา้หน้าทีท่้องถิ่น และลูกจา้ง ประชาชนเพิม่มากขึ้น

 

12 โครงการจา้งส ารวจและปรับปรุง เพือ่ส ารวจและปรับปรุง การส ารวจและ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน มีการส ารวจและ กองคลัง
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น แผนทีภ่าษีและทะเบียน ปรับปรุงแผนทีภ่าษี โครงการ ปรับปรุงแผนทีภ่าษี

ทรัพยสิ์น และทะเบียนทรัพยสิ์น และทะเบียนทรัพยสิ์น

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เพือ่ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ คณะกรรมการจดัซ้ือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน คณะกรรมการจดัซ้ือ กองคลัง
ประชาชนทีร่่วมเป็น แกป่ระชาชนทีร่่วมเป็น จดัจา้ง โครงการ จดัจา้งสามารถปฏิบัติงาน
คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ได้อยา่งถกูต้อง

14 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ การจดัเกบ็รายได้เพิม่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน การจดัเกบ็รายได้เพิม่ กองคลัง
จดัเกบ็รายได้ จดัเกบ็รายได้ให้มากขึ้น มากขึ้น โครงการ มากขึ้น

งบประมาณ

๙๐



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการจดัต้ังศูนยข์อ้มูลขา่วสาร เพือ่เป็นแหล่งค้นคว้าหา ศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีแหล่งศึกษา ส านักปลัด

และพฒันาโครงการอนิเตอร์เน็ต ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในองค์การบริหาร โครงการ ค้นคว้าหาขอ้มูล ความรู้
ต าบล ส่วนต าบลดงสุวรรณ จากอนิเตอร์เน็ต

16 โครงการจดัต้ัง ปรับปรุงหอ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบ จดัต้ัง ปรับปรุงหอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด
กระจายขา่วประจ าหมู่บ้าน ขอ้มูลขา่วสารได้อยา่ง กระจายขา่ว โครงการ ขอ้มูลขา่วสารได้อยา่ง

รวดเร็ว ประจ าหมู่บ้าน รวดเร็ว

17 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพือ่ให้ผู้น าท้องที ่ผู้น า ผู้น าท้องทีผู้่น าท้องถิ่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน ผู้น าทอ้งที่ผู้น าทอ้งถิ่น ส านักปลัด
ท้องถิ่นและประชาชนทัว่ไป และประชาชนเขา้ร่วม โครงการ และประชาชนทั่วไปได้
ได้ร่วมถวายสัตยป์ฏิญาณตน กจิกรรม ทราบการกระจายอ านาจ
เป็นพลเมืองทีดี่ ใหก้ับทอ้งถิ่น

งบประมาณ

๙๑



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการ "รู้แก ้รู้กนั รู้ทัน เพือ่สร้างค่านิยมและ นักเรียน ร.ร.บา้นดง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เด็กและเยาวชนมีค่านิยม ส านักปลัด

 เทคโนโลย ี" พฤติกรรมการใช้ส่ือ ให้กบั นักศึกษา วท.ดอกค าใต้ โครงการ การใช้สือ ทีถ่กูต้อง
เด็กและเยาวชน

19 โครงการจดันิทรรศการ เพือ่จดักจิกรรมนิทรรศการ ผู้น าท้องทีผู้่น าท้องถิ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้น าท้องทีผู้่น าท้องถิ่น ส านักปลัด
วันดอกค าใต้งาม วันดอกค าใต้งาม และประชาชนได้ โครงการ และประชาชนได้

เขา้ร่วมกจิกรรม เขา้ร่วมกจิกรรม
วันดอกค าใต้งาม วันดอกค าใต้งาม

20 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ เพือ่เสริมสร้างความซ่ือสัตย์ เจา้หน้าทีท่้องถิ่น  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นได้รับการ ส านักปลัด
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ ขององค์การบริหาร โครงการ ส่งเสริมปลูกฝังทศันคติ
วัฒนธรรมทีดี่ในการต่อต้านการ วัฒนธรรมทีดี่ในการต่อต้าน ส่วนต าบลดงสุวรรณ วฒันธรรมที่ดีในการต่อต้าน
ทุจริตให้แกเ่จา้หน้าทีท่้องถิ่น การทุจริตให้แกเ่จา้หน้าทีฯ่ การทจุริตใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ฯ

21 โครงการรู้เท่าทันส่ือและ เพือ่ให้ความรู้เท่าทันส่ือและ ประชาชน เยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชน เยาวชน มี ส านักปลัด
เทคโนโลยดิีจทิัล เทคโนโลยดิีจทิัล ให้แก่ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ความรู้เท่าทันส่ือและ

ประชาชนและเยาวชน เทคโนโลยดิีจทิัล

งบประมาณ

๙๒



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการเกี่ยวกบัการรับรองและ เพือ่รับรองในการต้อนรับ การรับรองในต้อนรับ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน มีการรับรองในต้อนรับ ส านักปลัด

พธิีการ บุคคลหรือคณะบุคคล  บคุคลหรือคณะบคุคล  โครงการ บุคคลหรือคณะบุคคล 
การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมสภาทอ้งถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น  
การจดักจิกรรมเทิด การจัดกิจกรรมเทดิ การจัดกิจกรรมเทิด
พระเกยีรติ งานรัฐพธิี  พระเกียรติ งานรัฐพธิี  พระเกียรติ งานรัฐพิธ ี
วันส าคัญต่างๆ วนัส าคัญต่างๆ วันส าคัญต่างๆ

รวม 22 โครงการ 1,122,000 1,132,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000

งบประมาณ

๙๓



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา พื้นที่ต าบลดงสุวรรณ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน บรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด

แก้ปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ผลกระทบจากหมอกควนั หมู่ที่ 1-11 โครงการ ของประชาชนจาก
และไฟปา่ หมอกควนัและไฟปา่

2 โครงการณรงค์ปอ้งกันอุบติัภยัใน เพื่อลดอุบติัภยัในช่วง ประชาชนที่สัญจร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน จ านวนผู้ประสบอุบติัเหตุ ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลส าคัญต่าง ๆ ได้รับความปลอดภยั โครงการ และอุบติัภยัลดลง

3 โครงการอบรมฝึกซ้อมและ เพื่อส่งเสริมองค์กรชุมชนให ้ อบรมฝึกซ้อมทบทวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน องค์กรชุมชนมีทกัษะในการ ส านักปลัด
ทบทวนแผนปอ้งกันภยั ช่วยเหลือปอ้งกันบรรเทา แผนปอ้งกันภยัฯ โครงการ ช่วยเหลือปอ้งกันบรรเทา
ฝ่ายพลเรือน สาธารณภยัในชุมชน แก่กลุ่มต่างๆในพื้นที สาธารณภยัในชุมชน 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดั ที ่4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

1. ยทุธศาสตร์ ที ่4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๙๔



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างแนวกันไฟปา่ เพื่อปอ้งกันปญัหาไฟปา่ ก่อสร้างแนวกันไฟปา่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ลดการเกิดปญัหาไฟปา่ใน ส านักปลัด

พื้นที่ต าบลดงสุวรรณ โครงการ พื้นที่การเกษตรและที่อยู่
อาศัยของประชาชน

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่อ านวยความสะดวก อุดหนุนโครงการสนับ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ านวน ประชาชนได้รับการอ านวย ส านักปลัด
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วย แกป่ระชาชนและเป็นสถาน สนุนงบประมาณศูนย์ โครงการ ความสะดวกมากขึ้นและมี
เหลือประชาชนขององค์กร ทีก่ลางในการรวบรวมขอ้มูล ปฏบิติัการร่วมในการ สถานที่กลางในการ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขา่วสาร ช่วยเหลือประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชน

ส่วนทอ้งถิ่น

รวม 5 โครงการ 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๕



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ท า เด็กในพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน เด็กได้มีกิจกรรมท า ส านักปลัด

กิจกรรมร่วมกับเพื่อน ต าบลดงสุวรรณ โครงการ เด็กกล้าแสดงออกได้เล่น
อยู่ร่วมร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ร่วมร่วมกับผู้อื่นได้

2 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนได้ร่วมงาน ส านักปลัด
งานวนัแม่แหง่ชาติ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ วนัแม่แหง่ชาติ

3 โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน ส านักปลัด
กลางวนั (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) กลางวนัเด็กเล็ก ต าบลดงสุวรรณ โครงการ อาหารที่ดีมีคุณภาพ

มีร่างกายเจริญเติบโตดี

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน นักเรียน ศพด.และ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จ านวน นักเรียนได้ด่ืมนมเพยีงพอ ส านักปลัด
อาหารเสริม (นม) ศพด. และ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นดง โครงการ มีร่างกายเจริญเติบโตดี
(โรงเรียนบา้นดง) ส าหรับนักเรียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมางบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที ่2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

 1.1 แผนงานการศึกษา

๙๖



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียนได้ นักเรียน 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

และนักเรียน  มีสุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้าง โรงเรียนบา้นดง โครงการ สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย
(โรงเรียนบา้นดง) สุขภาพที่ดีใหก้ับเด็กนักเรียน และจิตใจ

6 โครงการส่งเสริมงานอาชีพขั้น เพื่อใหโ้รงเรียนได้ส่งเสริมงาน นักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน นักเรียนโรงเรียนบา้นดง ส านักปลัด
พื้นฐาน (โรงเรียนบา้นดง) อาชีพขั้นพื้นฐานใหก้ับนักเรียน โรงเรียนบา้นดง โครงการ ได้มีความรู้ในงานอาชีพขั้น

พื้นฐาน

7 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง เพื่อส่งเสริมใหเ้ปน็โรงเรียน โรงเรียนบา้นดง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน มีส่งเสริมใหเ้ปน็โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนคุณภาพ คุณภาพประจ าต าบล โครงการ คุณภาพประจ าต าบล

(โรงเรียนบา้นดง)

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุน นักเรียน 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จ านวน นักเรียนได้รับการสนับสนุน ส านักปลัด
อาหารกลางวัน(โรงเรียนบา้นดง) โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนบา้นดง โครงการ อาหารที่ดีมีคุณภาพ

ส าหรับนักเรียน มีร่างกายเจริญเติบโตดี

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๗



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพทาง ศูนย์พฒันาเด็กมีส่ือ 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 จ านวน เด็กเล็กได้รับการพฒันา ส านักปลัด

สอนส าหรับเด็กปฐมวยั  การศึกษา อุปกรณ์การเรียน โครงการ ทางด้านการศึกษาและ

การสอน การเรียนรู้เทา่เทยีมกัน

10 โครงการจัดหาหนังสือเสริม ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวน มีการส่งเสริมศักยภาพการ ส านักปลัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก ศึกษาจัดหาหนังสือเสริม ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ศึกษาจัดหาหนังสือเสริม
ปฐมวยั ประสบการณ์ส าหรับเด็ก ประสบการณ์ส าหรับเด็ก

11 โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 จ านวน มีการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ส านักปลัด
ส าหรับเด็กปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ส าหรับเด็กปฐมวยั 

12 โครงการพฒันาบคุลากรทาง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ ครูผู้ดูแลเด็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน บคุลากรมีความรู้  ความ ส านักปลัด
การศึกษา ท างานของบคุลากรทาง บคุลกรผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการ เข้าใจ  ความสามารถ

การศึกษา ทางการศึกษา เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้มี จัดแข่งขันกีฬา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด

กีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้าง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โครงการ แข็งแรง สมบรูณ์ ทั้งทาง
สุขภาพที่ดีใหก้ับเด็กนักเรียน ร่างกายและจิตใจ

14 โครงการสนับสนุนค่าเคร่ือง เพื่อสนับสนุนค่าเคร่ือง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน มีการสนับสนุนค่าเคร่ือง ส านักปลัด

แบบนักเรียนส าหรับเด็ก แบบนักเรียนส าหรับเด็ก ต าบลดงสุวรรณ โครงการ แบบนักเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ปฐมวัย ปฐมวัย

15 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวน มีการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ ส านักปลัด

การเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั การเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั ต าบลดงสุวรรณ โครงการ การเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั

รวม 15 โครงการ 850,200 840,200 840,200 840,200 840,200

งบประมาณและทีผ่่านมา
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บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรณรงค์คัดแยกและ เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม คัดแยกและลดขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน สภาพแวดล้อมในชุมชน กอง

ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ในการจดัการขยะมูลฝอย มูลฝอยในชุมชนท าปุย๋ โครงการ ดีขึ้นและมลพษิจากขยะ สาธารณสุขฯ
ในชุมชน อนิทรีย ์ท าเสวียน ลดลง

2 โครงการส่งเสริมการออก เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ จดักจิกรรมส่งเสริม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพ กอง
ก าลังกายเพือ่สุขภาพ สมบูรณ์แขง็แรง ออกก าลังกายเพือ่ โครงการ สมบูรณ์แขง็แรง สาธารณสุขฯ

สุขภาพ 

3 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ใน จดักจิกรรมรณรงค์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้ใน กอง
ควบคุมโรคเอดส์ การป้องกนัการติดเอดส์ ป้องกนัและควบคุม โครงการ การป้องกนัการติดเอดส์ สาธารณสุขฯ

โรคเอดส์  

  1.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ที ่2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

 ๑๐๐



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพือ่ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า บริการวัคซีนป้องกนั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน สุนัขและแมวได้รับวัคซีน กอง

ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า แกสุ่นัข และแมว ในการ โรคพษิสุนัขบ้า และ โครงการ ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ
ขจดัโรคเพือ่ป้องกนัการแพร่ ฉดีวัคซีนฯ แกสุ่นัข อยา่งครอบคลุม
ระบาดสู่คน และแมว

5 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด อบรมรณรงค์ป้องกนั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน ประชาชนป้องกนัการเกดิ กอง
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออกและโรคไข้ และควบคุมโรค โครงการ โรคและการแพร่ระบาด สาธารณสุขฯ

 ไขเ้ลือดออก ของโรคไขเ้ลือดออก

6 โครงการบ้านประดับดาว เพือ่สร้างจติส านึกในการ มีการคัดแยกขยะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนมีจติส านึกใน กอง
รักษาส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย ท าปุย๋หมักจากขยะ โครงการ การรักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ
ในครัวเรือน อนิทรียแ์ละปลูก สุขอนามัยในครัวเรือน

พชืผักสวนครัว

งบประมาณและทีผ่่านมา

 ๑๐๑



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ เพือ่ให้ประชาชนในต าบล อบรมประชาชนและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน ปัญหายาเสพติดในต าบล กอง

แกไ้ขปัญหายาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด เยาวชนให้ห่างไกลจาก โครงการ ดงสุวรรณลดลง สาธารณสุขฯ
ยาเสพติด

8 อดุหนุนส าหรับขบัเคล่ือน เพือ่ด าเนินการฉดีวัคซีน สุนัขและแมวในพืน้ที่ 33,780 33,780 33,780 33,780 33,780 จ านวน สุนัขและแมวในเขตพืน้ที่ กอง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ป้องกนัและควบคุมโรคพษิ หมู่ 1-11 ตัวละ 30 โครงการ ได้รับการฉดีวัคซีนป้องกนั สาธารณสุขฯ

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าฯ สุนัขบ้า บาท โรคพษิสุนัขบ้าครบทุกตัว

9 อดุหนุนหมู่บ้านตามแนวทาง เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน ประชาชนในหมู่บา้นมี กอง
โครงการพระราชด าริ และคุณภาพชีวิตทีดี่ หมู่ 1-11 หมู่บ้าน โครงการ ความรู้ด้านสาธารณสุข สาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน ละ 20,000  บาท และสามารถน าไปปฏิบัติ

ให้ถกูต้อง

งบประมาณและทีผ่่านมา

 ๑๐๒



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 อดุหนุนส าหรับส ารวจขอ้มูล เพือ่ส ารวจขอ้มูลประชากร ส ารวจสุนัขและแมว 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 จ านวน สุนัขและแมวในพืน้ที่ กอง

จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและแมว ในพืน้ที ่หมู่ 1 - 11 ปี โครงการ ได้รับการขึ้นทะเบียน สาธารณสุขฯ
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ละ 2 คร้ังๆละ 3 บาท สัตว์ ครบทุกตัว
ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าฯ

รวม 10 โครงการ 475,536 475,536 475,536 475,536 475,536

งบประมาณและทีผ่่านมา

 ๑๐๓



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน ชีวิตผู้สูงอาย ุคนพกิาร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน มีการพฒันาระบบการ ส านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอาย ุคนพกิาร ผู้ยากไร้ ให้ชีวิตผู้สูงอาย ุคนพกิาร  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการ ดูแลผู้สูงอายโุดยการมี พฒันาชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส ทัง้ด้านสังคม เศรษฐกจิ ส่วนร่วมของชุมชน

สุขภาพอนามัย และสภาพ
แวดล้อม

รวม 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ที ่2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
  1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

 ๑๐๔



บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงมระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุง,ซ่อมระบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าสะอาดไว้ กองช่าง

หมู่บ้าน ต.ดงสุวรรณ ทีส่ะอาดในการอปุโภค ประปาหมู่บ้านภาย โครงการ ใช้ส้าหรับอปุโภค-บริโภค
บริโภค ในต้าบลดงสุวรรณ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่ซ่อมแซมให้ถนนลูกรัง ถนนลูกรังภายในต้าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ลูกรัง สายการเกษตรทีช่้ารุดให้มี ดงสุวรรณ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

สภาพดีและการคมนาคม
สะดวก

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง เพือ่ซ่อมแซมให้ถนนทีช่้ารุด ถนนภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
หินคลุก ให้มีสภาพดี การคมนาคม ต้าบลดงสุวรรณ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย หมู่ที ่1-11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดพะเยา ที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทนุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๑๐๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุง/ เพือ่ให้ประชาชนทีสั่ญจรไป ติดต้ัง/ปรับปรุง/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ มาได้รับความสะดวก ซ่อมแซมไฟกิ่ง โครงการ ปลอดภัยทัง้ในชีวิตและ
ปลอดภัยทัง้ชีวิตและ ภายในต้าบล ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

5 โครงการกอ่สร้างลาน คสล. เพือ่ให้ชุมชนมีลาน กอ่สร้างลาน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ชุมชนมีลานเอนกประสงค์ กองช่าง
เอนกประสงค์ เอนกประสงค์ใช้ท้ากจิกรรม ภายในต้าบล เช่น โครงการ ใช้ท้ากจิกรรมต่างๆ

ของชุมชน ลานยุ้งฉางตากข้าว
ลานสุขภาพ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่ซ่อมแซมให้ถนน ถนน คสล. ภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ต้าบลดงสุวรรณ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ทีช่้ารุดให้มีสภาพและ
การคมนาคมสะดวก

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี เพือ่บ้ารุงรักษาให้สถานี สถานีสูบน้้าพลังงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน สถานีสูบน้้ามีสภาพใช้ กองช่าง

สูบน้้าพลังงานไฟฟา้ หมู่ที ่7 สูบน้้าพลังงานไฟฟา้สามารถ ไฟฟา้  หมู่ที ่7 โครงการ งานได้ดี
ใช้งานได้ดี จ้านวน 1 แห่ง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟ เพือ่ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ กองช่าง
กระพริบทางแยก ทางถนน กระพริบทางแยก โครงการ ทางถนน

9 โครงการกอ่สร้างหอประชุม เพือ่ใช้ในการจดัประชุม กอ่สร้างหอประชุม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน มีสถานทีใ่ช้ในการจดั กองช่าง
อบต.ดงสุวรรณ และท้ากจิกรรมต่างๆ อบต.ดงสุวรรณ โครงการ ประชุมและท้ากจิกรรม

ต่างๆ

10 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ เพือ่ให้บริการประชาชน กอ่สร้างโรงจอดรถ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนได้ใช้บริการ
อบต.ดงสุวรรณ มีความสะดวกย่ิงขึ้น อบต.ดงสุวรรณ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่ป้องกนัดูแลรักษาความ โครงการติดต้ังกล้อง 100,000 100,000 100,000 จ้านวน มีความปลอดภัยในชุมชน กองช่าง

(CCTV)  ปลอดภัยในชุมชน วงจรปิด (CCTV)  โครงการ

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า พร้อม 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
พร้อมฝาปิด คสล. ซอย 9 เชื่อม แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ฝาปิดคสล.ซอย  9 โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ซอย 11 หมู่ที ่1 ในหมู่บ้าน เชื่อม ซอย 11 
(ต่อเนือ่ง) หมู่ที ่1

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซอย 11 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย แบบไม่มีฝาปิด ซอย โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่1 ในหมู่บ้าน 11 หมู่ที ่1

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง 
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 12 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 12 หมู่ที ่2  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่2 ในหมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

คสล.แบบไม่มีฝาปิด ซอย 14 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย แบบไม่มีฝาปิด โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่2 ในหมู่บ้าน ซอย 14 หมู่ที ่2

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง 
คสล.ซอย 10 หมู่ที ่2 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 10 หมู่ที ่2  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

17 โครงการกอ่สร้างพนังกั้นน้้า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมภาย กอ่สร้างพนังกั้นน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน สามารถป้องกนัการเกดิ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 ในหมู่บ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ น้้าเซาะตล่ิงพงั/ป้องกนั
(ต่อเนือ่ง) หมู่ที ่3 น้้าท่วมในหมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  ปรับปรุงรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง 

ซอยหลังวัด หมู่ที ่4 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอยหลังวัด หมู่ที ่4   โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก คสล. ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอยหลังโรงเรียน โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที ่4 รวดเร็ว  และปลอดภัย หมู่ที ่4

ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

20 โครงการปรับปรุงซ่อมถนน คสล. หมู่ที่ 6เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
 เชื่อมถนน สายบ้านถ้า้ - ป่าซาง ใช้ในการคมนาคม สะดวก  กว้าง 4 เมตร โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค้าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย ยาว 568 เมตร

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อ แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย แบบมีฝาปิด พร้อม  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
คสล. ซอย 32 หมู่ที ่6 ในหมู่บ้าน วางท่อ คสล.

ซอย 32 หมู่ที ่6

22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 36 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 36 หมู่ที ่7 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่7 รวดเร็ว  และปลอดภัย
(ต่อเนือ่ง) ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 156,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 19 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 19 หมู่ที ่8   โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่8  เชื่อม หมู่ที ่3 รวดเร็ว  และปลอดภัย เชื่อม หมู่ที ่3

ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 216,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 25 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 25 หมู่ที ่9 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่9 รวดเร็ว  และปลอดภัย

ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างวัด ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอยข้างวัดศรีบุญยืน โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ศรีบุญยืน หมู่ที ่9 รวดเร็ว  และปลอดภัย หมู่ที ่9

ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง เพือ่ซ่อมแซมให้ถนนทีช่้ารุด ปรับปรุงถนนลง 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
หินคลุกเกล่ียแต่งเรียบ ซอย 4 ให้มีสภาพดี การคมนาคม หินคลุกเกล่ียแต่งเรียบ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่10 สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ซอย 4  หมู่ที่ 10

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง เพือ่ซ่อมแซมให้ถนนทีช่้ารุด ปรับปรุงถนนลงหิน 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

หินคลุกเกล่ียแต่งเรียบ ให้มีสภาพดี การคมนาคม คลุกเกล่ียแต่งเรียบ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ซอยม่อนคร่ัง หมู่ที ่10 สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ซอยม่อนคร่ัง 

หมู่ที ่10

28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย คสล. พร้อมฝาปิด  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่11 ซอยโบสถ์คริสต์ ในหมู่บ้าน ซอยโบสถ์คริสต์

หมู่ที ่11

29 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้้า เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา กอ่สร้างถังเกบ็น้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่11 ทีส่ะอาดในการอปุโภค ประปาหมู่บ้าน  โครงการ ทีส่ะอาดในการอปุโภค 

บริโภค บริโภค

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการส่งเสริมการขุดสระน้้า เพือ่ให้เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้ ขุดสระน้้าเพือ่การ 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เกษตรกรมีแหล่งน้้าเพือ่ กองช่าง

เพือ่การเกษตร เพือ่ท้าการเกษตร เกษตร โครงการ ท้าการเกษตรและมี     
ผลผลิตทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

31 โครงการรายจา่ยเพือ่ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงที่ดินและ ปรับปรุงที่ดินและ 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ปรับปรุงที่ดินและ กองช่าง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ส่ิงกอ่สร้าง ส่ิงกอ่สร้างภายใน  โครงการ ส่ิงกอ่สร้างภายใน

ต้าบลดงสุวรรณ ต้าบลดงสุวรรณ

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 175,000 100,000 100,000 200,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล. ถนนหน้า อบต.ดงสุวรรณ  แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย คสล. ถนนหน้า อบต.  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน ดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการปรับปรุงอาคารส้านัก เพือ่ปรับปรุงห้องน ้ำอำคำร ปรับปรุงห้องน้้า 85,000 106,000 จ้านวน ห้องน ้ำอำคำรส้ำนักงำน กองช่าง

งาน อบต.ดงสุวรรณ (ห้องน้้า ส้านักงาน เพิม่ประสิทธิภาพ อาคารส้านักงาน  โครงการ การปรับปรุง และมี
ชาย - หญิง ชั้นล่าง) การให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพการให้

บริการประชาชน

34 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  วางท่อระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
บ่อพกั หมู่ที ่1 (ซอย 9 เชื่อม แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย พร้อมบ่อพกั หมู่ที่1  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ซอย 11 ) ในหมู่บ้าน ซอย 9 เชื่อม ซอย 

11

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง 
ซอยป่าสุสาน หมู่ที ่1 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ถนน คสล. หมู่ที ่1  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย รวดเร็ว  และปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

คสล. แบบไม่มีฝาปิด แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 13,14 หมู่ที ่2 โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ซอย 13,14 หมู่ที ่2 ในหมู่บ้าน

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง 
คสล.แบบไม่มีฝาปิด ซอย 13 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 13 หมู่ที ่2  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่2 ในหมู่บ้าน

38 ปรับปรุง/ต่อเติมประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุง/ต่อเติม 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
หมู่ที ่2 ทีส่ะอาดในการอปุโภค ประปาหมู่บ้านหมู่ที ่2  โครงการ ทีส่ะอาดในการอปุโภค 

บริโภค บริโภค

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง 

เชื่อมต่อซอย 11,13 หมู่ที ่2 ใช้ในการคมนาคม สะดวก คสล.เชื่อมต่อซอย  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย 11,13 หมู่ที่ 2 รวดเร็ว  และปลอดภัย

40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  รางระบายน้้า คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล.แบบไม่มีฝาปิด ซอย 12 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 12 หมู่ที ่3  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่3 ในหมู่บ้าน

41 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 50,000 50,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง 
ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่3  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย รวดเร็ว  และปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
42 โครงการกอ่สร้างพนังกั้นน้้า เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมภาย กอ่สร้างพนังกั้นน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน สามารถป้องกนัการเกดิ กองช่าง

หลังดงเจา้บ้าน หมู่ที ่3 ในหมู่บ้าน หลังดงเจา้บ้าน โครงการ น้้าเซาะตล่ิงพงั/ป้องกนั
หมู่ที ่3 น้้าท่วมในหมู่บ้าน

43 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง 
หมู่ที ่3 ทีส่ะอาดในการอปุโภค ประปาหมู่บ้านหมู่ที ่3  โครงการ ทีส่ะอาดในการอปุโภค 

บริโภค บริโภค

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มี แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย หมู่ที ่4     โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ฝาปิด หมู่ที ่4 ซอย16/2 ในหมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 กอ่สร้างถนน คสล.ซอย16/1,2 เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง

หมู่ที ่4 ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่4  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย รวดเร็ว  และปลอดภัย

46 กอ่สร้างถนน คสล.สายรอบ เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง
ยุ้งฉางหมู่ที ่4 ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่4  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย รวดเร็ว  และปลอดภัย

47 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
ซอย16 หมู่ที ่4 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย หมู่ที ่4     โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

แบบไม่มีฝาปิด ซอย 22 หมู่ที ่5 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย หมู่ที ่5      โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
แบบมีฝาปิด ซอย 23 หมู่ที ่5 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย หมู่ที ่5      โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
คสล. ซอย 22 หมู่ที ่5 เชื่อม ใช้ในการคมนาคม สะดวก คสล.ซอย22 หมู่ที ่5 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
สายบ้านถ้้า -ป่าซาง ต.ดงสุวรรณ รวดเร็ว  และปลอดภัย
อ.ดอกค้าใต้

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 123,000 123,000 123,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย คสล.แบบมีฝาปิด  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และวางท่อ คสล.หมู่ที ่6 ในหมู่บ้าน และวางท่อ คสล.
ซอย 30 หมู่ที ่6 ซอย 30 

52 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
ห้วยขี้เสือ หมู่ที ่6 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ห้วยขี้เสือ หมู่ที ่6  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 38 ป่าสุสาน หมู่ที ่7 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 38 ป่าสุสาน โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย หมู่ที ่7
ทรัพย์สินในยามค้่าคืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  วางท่อระบายน้้าคสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

ซอย 37 หมู่ที ่7 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย ซอย 37 หมู่ที ่7 โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 41 หมู่ที ่7 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 41 หมู่ที ่7 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย

56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 15 หมู่ที ่8 เชื่อม หมู่ที ่3 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 15 หมู่ที ่8   โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย เชื่อม หมู่ที ่3

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

ซอย ผญบ.หมู่ที ่8  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย ผญบ.หมู่ที ่8  โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
รวดเร็ว  และปลอดภัย

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 21 หมู่ที ่8  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 21.หมู่ที ่8  โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอยข้างวัด หมู่ที ่8  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอยข้างวัด หมู่ที ่8  โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

หมู่ที ่9 ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ หมู่ที ่9  โครงการ ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ
อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

61 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุงระบบประปา 107,000 107,000 107,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 ถังเกบ็น้้าใส ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ ถังเกบ็น้้าใสพร้อม  โครงการ ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ
พร้อมระบบ อปุโภค บริโภค ระบบ อปุโภค บริโภค

62 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 24  แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย คสล. หมู่ที ่9  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
หมู่ที ่9 ในหมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนโดยลง 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

หินคลุกเกล่ียแต่งเรียบ หมู่ที ่10 ใช้ในการคมนาคม สะดวก หินคลุกเกล่ียแต่ง โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
(สายหลังวิทยาลัยเทคนิค รวดเร็ว  และปลอดภัย เรียบ หมู่ที ่10  
ดอกค้าใต้ )

64 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ หมู่ที ่10  โครงการ ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ

อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอยบ้านพอ่ต๋าน หมู่ที ่10  ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่10  โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 100,000 100,000 100,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที ่11 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขังภาย คสล.พร้อมฝาปิด  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
(ต่อเนือ่ง) ในหมู่บ้าน หมู่ที ่11

67 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที ่11 ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ หมู่ที ่11 (ถังใส)  โครงการ ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ

อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

68 โครงการขุดสระน้้าเพือ่การเกษตร เพือ่ให้เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้ ขุดสระน้้าเพือ่การ 100,000 100,000 100,000 จ้านวน เกษตรกรมีแหล่งน้้าเพือ่ กองช่าง
 หมู่ที ่11  เพือ่ท้าการเกษตร เกษตร หมู่ที ่11 โครงการ ท้าการเกษตรและมี     

ผลผลิตทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

ซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่11 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่11 รวดเร็ว  และปลอดภัย

70 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 4 หมู่ที ่10 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอย 4 หมู่ที ่10 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว  และปลอดภัย

71 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ส้านักงาน เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟำ้ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 จ้านวน อำคำรส้ำนักงำนได้รับ กองช่าง
อบต.ดงสุวรรณ ส้านักงาน เพิม่ประสิทธิภาพ ส้านักงาน  โครงการ การปรับปรุงระบบไฟฟา้ 

การให้บริการประชาชน และมีประสิทธิภาพการให้
บริการประชาชน

72 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่ กอ่สร้างลานกฬีา 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานทีส้่าหรับ กองช่าง
เอนกประสงค์ ส้าหรับออกก้าลังกายและ ภายในต้าบล โครงการ ออกก้าลังกายและใช้

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอำคำร ปรับปรุงอาคาร 100,000 500,000 100,000 จ้านวน อำคำรส้ำนักงำนได้รับ กองช่าง
ส้านักงาน ส้านักงาน เพิม่ประสิทธิภาพ ส้านักงาน  โครงการ การปรับปรุง และมี

การให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพการให้
บริการประชาชน

74 โครงการอดุหนุนขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป อดุหนุนการไฟฟา้ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แสงสว่างสาธารณะ มาได้รับความสะดวก ขยายเขตไฟฟา้ โครงการ ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ  

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

75 โครงการอดุหนุนขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีน้า้ประปา ขยายเขตประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนมีน้า้สะอาดไว้ กองช่าง 
ประปาส่วนภูมิภาค ที่สะอาดในการอปุโภค ส่วนภูมิภาค โครงการ ใช้ส้าหรับอปุโภค-บริโภค

บริโภค ต้าบลดงสุวรรณ

76 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในต้าบล เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง 
ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ภายในต้าบล  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย ดงสุวรรณ รวดเร็ว  และปลอดภัย

รวม 76 โครงการ 5,147,000 11,165,000 12,586,000 12,130,000 4,500,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๘



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการประกอบ เพือ่เพิม่ความรู้ ทักษะใน มีการส่งเสริมอาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัด

อาชีพ การประกอบอาชีพ และมี ประชาชนให้มีงานท า โครงการ ประกอบอาชีพ  มีรายได้
รายได้เสริมเพิม่ขึ้น และมีรายได้เพิม่ขึ้น เพยีงพอกบัราย

2 โครงการส่งเสริมผลิตเตาอั้งโล้ เพือ่ส่งเสริมผลิตเตาอั้งโล้ ประชาชนต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน มีการส่งเสริมผลิตเตาอั้งโล้ ส านักปลัด
ประสิทธิภาพสูงเพือ่ประหยดั ประสิทธิภาพสูง ประหยดั ดงสุวรรณ โครงการ ประสิทธิภาพสูง ประหยดั
พลังงานตามหลักปรัชญา พลังงานตามหลักปรัชญา พลังงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

3 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ เพือ่ให้เด็ก เยาวชนได้ร่วม กลุ่มเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สร้างอาชีพเสริมให้เยาวชน ส านักปลัด
ชีวิตเด็กและเยาวชน กจิกรรมอบรมรับความรู้ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ เพือ่เพิม่รายได้และห่าง

มีอาชีพ ไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
 

  1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ที ่2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

๑๒๙



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ เพือ่ให้ผู้สูงอาย ุมีรายได้จาก ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้สูงอาย ุมีรายได้จาก ส านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอาย ุ การฝึกอาชีพ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ การฝึกอาชีพ

5 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ เพือ่ให้สตรีได้มีความรู้ได้ร่วม กลุ่มสตรี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สตรีมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น ส านักปลัด
ชีวิตกลุ่มสตรี กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการ ได้ร่วมกจิกรรมต่างๆ

การส่งเสริมอาชีพ

6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายสุามารถดูแล ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ ส านักปลัด
สุขภาพด้วยตนเอง ได้ร่วม ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์
กจิกรรมสร้างขวัญก าลังใจ มีขวัญและก าลังใจทีดี่

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๐



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการพฒันาศักยภาพ เพือ่ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ จดักจิกรรมอบรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เยาวชนมีความรู้ในเร่ือง ส านักปลัด

"เยาวชนต้นกล้าสร้างค่านิยม เยาวชนใน การปลูกฝัง ให้ความรู้แกเ่ยาวชน โครงการ ค่านิยม 12 ประการ
12 ประการ" ค่านิยม 12 ประการ

8 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน เพือ่สนับสนุนส่งเสริมการ สนับสนุนกลุ่มสตรี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน สนับสนุนกลุ่มสตรีต าบล ส านักปลัด
ศูนยพ์ฒันาครอบครัวชุมชน ด าเนินงานศูนยพ์ฒันา ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ดงสุวรรณในการท า

ครอบครัวชุมชน กจิกรรม

รวม 8 โครงการ 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๑



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการรายจา่ยเกี่ยวกบัการ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึก ประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนร่วมท ากจิรรม ส านักปลัด

รับรองและพธิีการจดักจิกรรม การใหป้ระชาชนร่วมท ากิจรรม ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ในวันส าคัญทางศาสนา
เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ในวนัส าคัญทางศาสนา จ านวน 11 หมู่บ้าน

2 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน/เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชน/เยาวชนมีความ ส านักปลัด
เยาวชนเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ รักความสามัคคีมีสุขภาพ
และสร้างความสามัคคี ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์

3 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น เพือ่เชื่อมความสามัคคี องค์การบริหารส่วน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ส านักปลัด
ดอกค าใต้สัมพนัธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ส่วนต าบล / เทศบาล โครงการ การออกก าลังกาย และการ

ท้องถิ่นในอ าเภอดอกค าใต้ ต าบลภายในอ าเภอ สร้างความสามัคคีระหวา่ง
 ดอกค าใต้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
  1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่2  พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม
 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ที ่2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

๑๓๒



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจดังานประเพณีท้องถิ่น เพือ่จดักจิกรรมสืบสานและ ประเพณีลอยกระทง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒน- ส านักปลัด

ลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น แห่โคมประทีป โครงการ ธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงสืบไป

5 โครงการสืบสานงานประเพณี เพื่อเปน็การส่งเสริม อนุรักษ์ ผู้สูงอาย ุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน ประชาชนได้ตระหนักถงึ ส านักปลัด
สงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณี วฒันธรรม และเปน็ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ความส าคัญของประเพณี
ต าบลดงสุวรรณ การแสดงความเคารพต่อ จ านวน 11 หมู่บ้าน สงกรานต์เกดิความสามัคคี

ผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ ในหมู่คณะ  

6 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว จดักจิกรรมส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน จ านวนนักท่องเทีย่วเขา้ ส านักปลัด
อา่งเกบ็น้ าหนองขวาง อา่งเกบ็น้ าหนองขวาง การท่องเทีย่ว โครงการ มาเทีย่วในต าบลมากขึ้น

อา่งเกบ็น้ าหนองขวาง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๓



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการแขง่ขนักฬีาผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง ผู้สูงอายตุ าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้สุงอายมุีสุขภาพร่างกาย ส านักปลัด

ต าบลดงสุวรรณ กายเพือ่สุขภาพส าหรับ ดงสุวรรณ โครงการ ทีแ่ขง็แรง 
ผุ้สูงอายุ ให้คงสืบไป

8 โครงการอดุหนุนสภาวัฒนธรรม เพือ่ให้สภาวัฒนธรรมเป็น อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ศิลปวัฒนธรรม ส านักปลัด
ต าบลดงสุวรรณ ศูนยก์ลางทางด้านการ ต าบลดงสุวรรณ โครงการ ได้รับการอนุรักษ์  ฟืน้ฟู

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

9 โครงการงดเหล้าเขา้พรรษา เพือ่รณรงค์งดเหล้า รณรงค์งดเหล้า 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน สามารถลดการบริโภค ส านักปลัด
สร้างความตระหนักถงึ สร้างความตระหนักถงึ โครงการ เหล้าของประชนชน
ผลกระทบของเหล้า ผลกระทบของเหล้า

รวม 9 โครงการ 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๔



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า เพือ่ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พืน้ทีต่ าบลดงสุวรรณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ทรัพยากรธรรมป่าได้รับ กอง

ทรัพยากรป่า  โครงการ การดูแลเพิม่มากขึ้น สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปลูกฟา่ง,กกราชินีส าหรับ เพือ่ให้มีแหล่งวัตถดิุบในการ ส่งเสริมการปลูกฟา่ง, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน กลุ่มอาชีพไม้กวาดลาย ส านักปลัด
ใช้เปน็วตัถุดิบในการผลิตไม้กวาด ท าไม้กวาดลายดอกแกว้ กกราชินีส าหรับใช้ โครงการ ดอกแกว้มีแหล่งวัตถดิุบ
ลายดอกแก้ว เปน็วตัถุดิบในการผลิต ไว้ใช้ในการผลิตไม้กวาด

3 โครงการส่งเสริมการเกษตร เพือ่ส่งเสริมการเกษตร จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน มีการจดักจิกรรมส่งเสริม ส านักปลัด
อนิทรีย์ อนิทรีย์ การเกษตรอนิทรีย์ โครงการ การเกษตรอนิทรีย์

  1.1 แผนงานเกษตร
งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

๑๓๕



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิ เพือ่ให้ประชาชนได้น า ประชาชนทัว่ไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้น าความรู้ ส านักปลัด

ภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ความรู้ไปปรับใช้ในการท า เกษตรกร โครงการ ไปปรับใช้ในการท า
การเกษตร การเกษตร

5 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ จดักจิกรรมส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ส านักปลัด
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชืต่างๆในชุมชน การอนุรักษ์พนัธุกรรม โครงการ พนัธุกรรมพชืต่างๆ

พชืต่างๆในชุมชน ในชุมชน

รวม 5 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๖



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายใุห้มี ผู้สูงอาย ุ 9,000,000 9,000,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 จ านวน ผู้สูงอาย ุได้รับสวัสดิการ ส านักปลัด

ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น ทัง้ 11 หมู่บ้าน โครงการ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ 
ทีดี่ขึ้น

2 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่ช่วยเหลือผู้พกิารให้มี ผู้พกิารทัง้ 11 หมู่บ้าน 3,500,000 3,500,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จ านวน ผู้พกิารได้รับสวัสดิการ ส านักปลัด
ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น โครงการ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ 

ทีดี่ขึ้น

3 โครงการเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้ ผู้ป่วยเอดส์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ผู้ป่วยได้รับสวัสดิการ ส านักปลัด
มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น ทัง้ 11 หมู่บ้าน โครงการ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ 

ทีดี่ขึ้น

  1.2 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยทุธศาสตร์ ที ่5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล

๑๓๗



ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบ  จา่ยเป็นเงินสมทบ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน จา่ยเป็นเงินสมทบ  ส านักปลัด

กองทุนประกนัสังคมจงัหวัด กองทุนประกนัสังคม โครงการ กองทุนประกนัสังคม
พะเยา

5 เงินส ารองจา่ยกรณีฉกุเฉนิทีม่ี เพื่อส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน บรรเทาปญัหาความ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน เพื่อบรรเทาปญัหาความ ส านักปลัด
สาธารณภัยเกดิขึ้น ที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้นหรือ เดือนร้อนของประชาชน โครงการ เดือดร้อนของประชาชน

บรรเทาปญัหาความเดือนร้อน เป็นส่วนรวม เป็นส่วนรวม
ของประชาชนเปน็ส่วนรวม

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบ เป็นเงินสมทบกองทุน 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 จ านวน เป็นเงินสมทบกองทุน ส านักปลัด
สุขภาพ กองทุนหลักประกนัสุขภาพ กองทุนหลักประกนั โครงการ กองทุนหลักประกนั

สุขภาพ สุขภาพ

7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน เงินสมทบกองทุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เงินสมทบกองทุน ส านักปลัด
ชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน โครงการ สวัสดิการชุมชน

รวม 7 โครงการ 13,317,000 13,317,000 13,617,000 13,617,000 13,617,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๘



ผ.02/1

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัพะเยา ที ่1 ส่งเสรมิการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทนุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัพะเยา ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

     แผนงานเคหะชมุชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์จดัท าป้ายชื่อ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง่ อ่างเก็บน้ าหนองขวาง กองช่าง
อา่งเกบ็น้ าหนองขวาง ของอ่างเก็บน้ าหนองขวาง ป้ายบอกทางทางเท้า ทางจกัรยาน เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว อบต.ดงสุวรรณ

ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว ถนน ทางเดิน สวนหย่อม ระดับจังหวัด
เชิงนิเวศ ระดับจังหวัด 2.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น

รอบๆ อา่ง

2 โครงการขุดคลองระบายน้ า หมู่ที่ 7 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดคลองระบายน้ า หมู่ที่ 7 1,000,000 1,000,000 1 สาย เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 4 การเกษตรและลดปญัหา ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 4 การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ
ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่มขัง ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ น้ าท่วมขังลดลง

3 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างสะพาน คสล. 3,500,000 3,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ 4 ต.สว่างอารมณ์ ใช้ในการคมนาคม สะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย ปลอดภัย

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.๐๐ 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที ่9 ซอย 24 ใช้ในการคมนาคม สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ

รวดเร็ว  และปลอดภัย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตาราง ปลอดภัย

เมตร ไม่มีไหล่ทาง

 

                                                                                                รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561  ถงึ  พ.ศ. 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๓๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ใช้ในการคมนาคม สะดวก  4 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
หมู่ที่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปลอดภัย

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหนิคลุกเกล่ีย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,700,000 1,700,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
แต่งเรียบเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,3 ใช้ในการคมนาคม สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
 เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปลอดภัย

7 โครงการขุดลอกห้วยลาน ห้วยขี้เสือ หมู่ที่ เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกห้วยลาน 1,000,000 1,000,000 1 สาย เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
6 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง การเกษตรและลดปญัหา ห้วยขี้เสือ การเกษตรและปญัหา อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่มขัง น้ าทว่มขังลดลง

8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉล่ีย 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
การเกษตร หมู่ที่ 1,2,10 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบ
9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่นเข้าเพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก  4 ม. ยาว 8,384 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.แม่องิ อ.ภูกามยาว รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 10,060 ลบ.ม.
10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉล่ีย 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 2,6,8  ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้างเฉล่ีย 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
หมู่ที่ 6 ต.แม่องิ อ.ภูกามยาว รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบ

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม เพื่อใหก้ารระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 2,000,000 1 แห่ง การระบายน้ าสะดวก กองช่าง
วางทอ่ คสล. ถนนสาย หมู่ 6,7 สะดวก  แก้ไขปญัหา ขนาดกว้าง 0.60 ม. หนา 0.10 ลดปญัหาน้ าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ
 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ 6 ต.แม่อิง น้ าทว่มขังภาย ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. พร้อมวาง

ท่อ คสล. 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 27 หมู่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 441,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่10 ต.ปา่ซาง ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. ปลอดภัย

14 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟา้แสงสว่างถนน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ก่อสร้างระบบไฟฟา้แสงสว่างถนน 500,000 500,000 500,000 จ านวน เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร กองช่าง
แบบโซล่าเซลล์ภายในต าบลดงสุวรรณ ไปมาได้รับความสะดวก แบบโซล่าเซลล์ภายในต าบลดงสุวรรณ โครงการ ไปมาได้รับความสะดวก อบต.ดงสุวรรณ

ปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยในชีวิต

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้างเฉล่ีย 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,9 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก  4 ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 10 ต.ปา่ซาง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 3,360 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 1,2,8,10 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหนิคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม.พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,3 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 8,384 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 ม.หรือมีปริมาตร ปลอดภัย

ลูกรังไม่น้อยกว่า 10,060 ลบ.ม.

18 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
การเกษตร หมู่ที่ 1,3,4 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหนิคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 1,2,10 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 8,384 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 ม. หรือมีปริมาตร ปลอดภัย

ลูกรังไม่น้อยกว่า 10,060 ลบ.ม.

20 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกเข้าสู่พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
การเกษตร หมู่ที่ 5,6,9,11 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหนิคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

หนองขวาง หมู่ที่ 7  ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ใช้ในการคมนาคม สะดวก  6 ม. ยาว 870 ม. หนา 0.04 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
หมู่ที่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,220 ตร.ม. ปลอดภัย

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
สู่พื้นที่การเกษตร สายหนองอินตาฝ่ังทศิ ใช้ในการคมนาคม สะดวก กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 8,384 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
ตะวันตก หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม รวดเร็ว  และปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 ม. หรือมีปริมาตร ปลอดภัย
หมู่ที่ 6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว ลูกรังไม่น้อยกว่า 10,060 ลบ.ม.

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นสันปา่สัก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 500,000 500,000 500,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 9 ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
ต.สันโค้ง  อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,680 ตร.ม. ปลอดภัย

24 โครงการขุดลอกล าหว้ยดง หมู่ที่ 2,3 เพื่อใหก้ารระบายน้ า ขุดลอกล าหว้ยดง ยาว ๑,๕๐๐ ม. 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ การระบายน้ าสะดวก กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.สว่างอารมณ์ สะดวก  แก้ไขปญัหา ปากกว้าง 6 ม. ก้นยาว 2 ม. ยาว ลดปญัหาน้ าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่ม ลึกเฉล่ีย 2.80 ม.

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม เพื่อใหก้ารระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปดิรูป 500,000 500,000 500,000  1 สาย การระบายน้ าสะดวก กองช่าง
วางทอ่ คสล.ถนนสายหมู่ 6,7 ต.ดงสุวรรณ สะดวก  แก้ไขปญัหา ตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.75 ม. หนา ลดปญัหาน้ าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ เชื่อม หมู่ 6 ต.แม่อิง น้ าทว่ม 0.125 ม. ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. ยาว 
อ.ภูกามยาว 300 ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

26 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกเข้าสู่พื้นที่การ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เกษตร หมู่ที่ 7  ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก 4 ม. ยาว 7,080 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
เชื่อม หมู่ 6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว รวดเร็ว  และปลอดภัย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหนิคลุก ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,832 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกอา่งเกบ็น้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

หนองขวาง ต.ดงสุวรรณ  การเกษตรและลดปญัหา หนองขวาง กอ่สร้าง การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่มขัง ประตูระบายน้ า น้ าท่วมขังลดลง

   
28 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ า 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ห้วยโทกผา หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ  การเกษตรอย่างเพยีงพอ พื้นที่กอ่สร้างสันอา่ง เกษตรอย่างเพยีงพอ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ ยาวประมาณ 200 ม.

   
29 โครงการขุดลอกล าห้วยขี้เสือ เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

หมู่ 6 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและแกไ้ข อบต.ดงสุวรรณ
น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง

30 โครงการกอ่สร้างฝายประตูน้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน กอ่สร้างฝายประตูน้ า 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
หนองบัวแซะ หมู่ 7 ต.ดงสุวรรณ การเกษตรและลดปญัหา การเกษตรและแกไ้ข อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่มขัง ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง

   
31 โครงการขุดลอกหนองบัวแซะ เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

หมู่ 7 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและแกไ้ข อบต.ดงสุวรรณ
น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง

32 โครงการขุดลอกหนองอนิตา เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
หมู่ 7 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33 โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ 8 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ
น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง
   

34 โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ซ่อมแซมประตูระบายน้ าฝายน้ าล้น 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ฝายน้ าล้นล าห้วยโป่ง หมู่ 5  การเกษตร และลดปญัหา การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ น้ าทว่มขัง น้ าท่วมขังลดลง

35 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน กอ่สร้างฝายชะลอน้ าห้วยโป่ง 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ห้วยโป่ง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง น้ าท่วมขังลดลง

36 โครงการขุดลอกรางน้ า ซอย 22 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกรางน้ า มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
หมู่ 5 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง
   

37 โครงการกอ่สร้างฝายปู่เปา หมู่ 6  เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน กอ่สร้างฝายน้ าล้น 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง น้ าท่วมขังลดลง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ต.ดงสุวรรณอ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
(สายหว้ยดินกี่) รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

15 หมู่ 3,8 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ปลอดภัย

   
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

หลังวัด หมู่ 9 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ปลอดภัย

41 โครงการขุดลอกฝายหลวง หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง

42 โครงการขุดลอกสระหลวง  เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
หมู่ 11 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง
   

43 โครงการขุดลอกห้วยดินกีห่้วยโป่ง  เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตร และลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย น้ าท่วมขังลดลง

44 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตร  การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 ขุดลอกฝายฝายชะลอน้ า หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและแกไ้ข อบต.ดงสุวรรณ
น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง

46 ขุดลอกล าห้วยดง หมู่ 2,3 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน ขุดลอกล าห้วย มีปริมาตรดินขุดไม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและลดปญัหา น้อยกว่า 28,000 ลบ.ม. โดยขุด การเกษตรและแกไ้ข อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง ลอก พร้อมปรับแต่งดินให้เรียบร้อย ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง
  

47 กอ่สร้างพนังกัน้น้ าล าห้วยดง เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มภายกอ่สร้างพนังกัน้น้ าล าห้วยดง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง สามารถป้องกนัการเกดิ กองช่าง
หมู่ 3 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ลดปญัหาน้ าทว่มขัง น้ าเซาะตล่ิงพงั/ป้องกนั อบต.ดงสุวรรณ

น้ าท่วมในหมู่บ้าน
48 กอ่สร้างถนน คสล. สายหลัง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. สายหลัง 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

โรงเรียน หมู่ 4-5 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก โรงเรียน หมู่ 4-5 ต.ดงสุวรรณ  สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย อ.ดอกค าใต้ ปลอดภัย

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
15 หมู่ 3,8 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ปลอดภัย

 
50 กอ่สร้างระบบสูบน้ าพลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าประปาขุดเจาะบ่อบาดาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง

แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อ หมู่ 6 ที่สะอาดเพยีงพอในการ หมู่ที่ 6  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ อุปโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์จดัท าป้ายชื่อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 แห่ง หนองบัวแซะ กองช่าง

หนองบัวแซะ หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ ของหนองบวัแซะ ป้ายบอกทาง ทางเท้า ทางจกัรยาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว อบต.ดงสุวรรณ
ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว ถนน ทางเดิน สวนหย่อม ปรับปรุง ระดับอ าเภอ
เชิงนิเวศ ระดับอ าเภอ ถนนลูกรังบดอดัแน่นรอบๆ หนอง

52 กอ่สร้างระบบสูบน้ าพลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าประปากอ่สร้างระบบสูบน้ าพลังงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อ หมู่ 9 ที่สะอาดเพยีงพอในการ แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อ หมู่ 9  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ อุปโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

ซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11  สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย

55 กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าประปา กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 2,300,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
หมู่ 9 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ที่สะอาดเพยีงพอในการ หมู่ 9 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

56 กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าประปา กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 2,300,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ที่สะอาดเพยีงพอในการ หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
57 กอ่สร้างระบบสูบน้ าพลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าประปากอ่สร้างระบบสูบน้ าพลังงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง

แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อ หมู่ 7 ที่สะอาดเพยีงพอในการ แสงอาทิตย์พร้อมวางท่อ หมู่ 7  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ อุปโภค บริโภค ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ อุปโภค บริโภค

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

พระธาตุภูแว่ ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

เชื่อม ต.บ้านถ้ า- ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

60 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าประปาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ที่สะอาดเพยีงพอในการ ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

61 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าประปาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ที่สะอาดเพยีงพอในการ ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5-9 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5-9 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ  อ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

รวดเร็ว  และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๔๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

พระธาตุดงสุวรรณบรรพต ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

อ.ดอกค าใต้ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

64 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้ใน กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและลดปญัหา หมู่ที่ 2 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ การเกษตรและปัญหา อบต.ดงสุวรรณ

น้ าทว่มขัง น้ าท่วมขังลดลง

65 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าห้วยบ้านห่าง เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ใน กอ่สร้างอา่งเกบ็น้ าขนาดเล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
พร้อมระบบส่งน้ า หมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ  การเกษตรอย่างเพยีงพอ หมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ  เกษตรอย่างเพยีงพอ อบต.ดงสุวรรณ
อ.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ 

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

สายริมน้ าองิ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 1,500 ม. สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.แม่องิ อ.ภูกามยาว รวดเร็ว  และปลอดภัย

67 โครงการปรับปรุงสัญญาณจราจร  เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ปรับปรุงสัญญาณจราจร  200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไปมาได้รับความสะดวก โครงการ ปลอดภัยทั้งในชีวิตและ  
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
พื้นที่การเกษตร ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค าใต้ ใช้ในการคมนาคม สะดวก  4 ม. ยาว 4,000 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ

รวดเร็ว  และปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปลอดภัย

69 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

พฒันาแหล่งท่องเที่ยวอา่งเกบ็น้ า ใช้ในการคมนาคม สะดวก ยาว 820 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ดงสุวรรณ

หนองขวาง ต าบลดงสุวรรณ รวดเร็ว  และปลอดภัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตร.ม.

รวม 69 โครงการ 44,700,000 67,841,000 79,200,000 79,200,000 26,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๕๐



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ปี 2565
1 แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป

       23,000  ส านักปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 700 บาท

        2,100  ส านักปลัด

3 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 700 บาท

          700 กองคลัง

4 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว สายส่งน้ า
ดับเพลิง จ านวน 2 เส้นๆละ 9,500 บาท

      19,000  ส านักปลัด

5 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 1 
เส้นๆละ 12,500 บาท

      40,000  ส านักปลัด

6 แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด บรรจุ  1,500  
ลิตร  

        6,400  ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 03
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ปี 2565

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 03

๗ แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

ปัม๊อัตโนมัติ จ านวน  1 เคร่ือง ๆ  ละ 7,200  
บาท  

        7,200  ส านักปลัด

๘ แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 700 บาท

          700 กองสาธารณสุขฯ

๙ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบจมน้ า ขนาด 1.5 แรง 
1 เฟส 220 โวลต์ จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ  
20,000  บาท

      40,000 กองช่าง

๑๐ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบจมน้ า ขนาด 2 แรง 3 
เฟส 380 โวลต์  จ านวน 2 เคร่ือง ๆ  ละ  
20,000  บาท  

      40,000 กองช่าง

๑๑ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5  แรง
3 เฟส  380  โวลต์  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 
20,000  บาท  

      40,000 กองช่าง

๑๒ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

ปัม๊อัตโนมัติ จ านวน  1 เคร่ือง ๆ  ละ 7,200  
บาท  

        7,200 กองช่าง
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ปี 2565

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 03

๑๓ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ล าโพงฮอร์น  15  นิ้ว  200  วัตต์  ชุดละ  
2,000  บาท  จ านวน  15  ชุด

      30,000 กองช่าง

๑๔ แผนงานเคหะ
และชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 700 บาท

          700 กองช่าง

รวม -      257,000     
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๑๕๔ 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยติดตาม
และประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยในการประเมินผลนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
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2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

          (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
        (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  5 คะแนน  
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

    การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 

http://www.dla.go.th/
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เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลักแนวคิด “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้ องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้ น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
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และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ซึ่งรัฐบาลมีแผนจะขยายถนนเชื่อม R3A เทิง-

ดอกค าใต้ โดยกรมทางหลวงเตรียมโครงการขยายถนนในพะเยาที่เชื่อมกับเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้น 
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสี่ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย ลาว พม่า และ จีน เรียกว่ากลุ่ม
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์ทางการคมนาคมขนส่งบนโครงข่าย การค้าระหว่างประเทศ พลังงานและการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นเส้นทางผ่านส าคัญของการน าเข้าและส่งออกของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การขนส่งคมนาคมและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวขึ้นในอนาคต  
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 การพัฒนาสังคม 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การท่องเที่ยว  
  ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น อ่างเก็บน้ าหนองขวาง วัดพระธาตุดงสุวรรณบรรพต เพ่ือ

พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับชาวบ้าน และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 



๑๖๑ 
 

  ด้านสาธารณสุข มีปัญหาที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ
ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
จากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  
 
 


