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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
------------------------------------------------------------   

ส่วนที่ 1 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ประวัติต าบลดงสุวรรณ 

  ต ำบลดงสุวรรณเดิมมีช่ือว่ำ บ้ำนดง ต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ เพรำะมีกำร
อนุรักษ์ต้นไม้ขนำดใหญ่เอำไว้ต่อมำเมื่อเป็นต ำบลจึงต้ังช่ือว่ำ “ต ำบลดงสุวรรณ” ในอดีตชำวบ้ำนปลูก
บ้ำนเรือนอยู่ลึกเข้ำไปตำมป่ำบ้ำง ทุ่งนำบ้ำง แต่เมื่อมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1021 (ถนนสำย พะเยำ – 
เชียงค ำ) ตัดผ่ำนในป ีพ.ศ.2508 จึงย้ำยออกมำปลูกบ้ำนเรือนอยู่ริมถนนเพื่อควำมสะดวกในกำรสัญจร  

 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
เนื้อที่รับผิดชอบในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ มีท้ังหมด 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 
ทิศใต้  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 ด้ำนทิศตะวันออกจะเป็นพื้นท่ีลำดติด
กับเชิงเขำ พื้นท่ีส่วนหนึ่งเป็นป่ำสงวนและท่ีรำบสูง   ทำงทิศตะวันตกจะเป็นพื้นท่ีรำบติดกับล ำน้ ำอิง พื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีรำบต่ ำ เป็นท่ีอยู่อำศัย และพื้นท่ีท ำกำรเกษตร  มีอ่ำงเก็บน้ ำหนองขวำง  ซึ่งมีพื้นท่ีมำกถึง 702 ไร่ 
เป็นแหล่งน้ ำ อุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส ำคัญ 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินปนทรำย พื้นรำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูกข้ำว 

 

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

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีพื้นท่ีส่วนหนึ่งเป็นป่ำสงวนและท่ีรำบสูงลดหล่ันลงมำ 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต ำบลดงสุวรรณมีหมู่บ้ำนท้ังหมด  จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน เป็นหมู่บ้ำนอยู่ในเขตองค์กำรบริหำร            

ส่วนต ำบลเต็มท้ังหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
         หมู่ท่ี 1  บ้ำนสันป่ำจ้ีใต้   

หมู่ท่ี 2  บ้ำนสันป่ำจ้ีเหนือ 
         หมู่ท่ี 3  บ้ำนดง    

หมู่ท่ี 4  บ้ำนดงใหม่ 
                  หมู่ท่ี 5  บ้ำนห้วยโป่ง   

หมู่ท่ี 6  บ้ำนกองแล            
              หมู่ท่ี 7  บ้ำนห้วยดอกเข็ม   

หมู่ท่ี 8  บ้ำนดงหลวง 
           หมู่ท่ี 9  บ้ำนดงครก   

หมู่ท่ี 10 บ้ำนสันป่ำสัก 
           หมู่ท่ี 11 บ้ำนสันติธรรม 

  
          2.2 การเลือกต้ัง 

กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 11 หมู่บ้ำน หำกมีกำร
เลือกต้ังในครั้งหน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน 11 หมู่บ้ำน รวมเป็น 22 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
ประชำกรท้ังส้ิน  จ ำนวน  4,806 คน แยกเป็นชำย  2,281 คน หญิง  2,525 คน  
(ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม พ.ศ.2564) 
 

หมู่ท่ี หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

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

1 สันป่ำจ้ีใต้ 351 385 736 288 
2 สันป่ำจ้ีเหนือ 235 276 511 196 
3 บ้ำนดง 217 243 460 179 
4 ดงใหม ่ 173 203 376 138 
5 ห้วยโป่ง 165 182 347 149 
6 กองแล    149 187 336 126 
7 ห้วยดอกเข็ม 225 240 465 205 
8 ดงหลวง 320 337 657 242 
9 ดงครก 188 199 387 129 

10 สันป่ำสัก 130 163 293 143 
11 สันติธรรม 80 ภ72 152 61 

 รวม 2,233 2,487 4,720 1,856 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

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

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

ประชำกรส่วนมำกนั้นมีระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 59.65 ตำมมำด้วยระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ร้อยละ 16.03 และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 7.99 ของประชำกรท่ีจบกำรศึกษำแล้ว 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลดงสุวรรณ       1 แห่ง 

ประชำชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียงในกำรดื่มสุรำ รองลงมำคือ สูบบุหรี่ และกินอำหำรสุกๆดิบๆ 
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 4.3 การสังคมสงเคราะห ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์จำกกระทรวงพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงสุวรรณ 
 

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ถนนสำยหลัก (ทำงหลวงหมำยเลข 1021 ถนนสำยพะเยำ – เชียงค ำ) 1 สำย 
 ถนนสำยรองในพื้นท่ีต 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 ท้ัง 11 หมู่บ้ำน  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ได้แก่ ไปรษณีย์ดอกค ำใต้ บริเวณท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอดอกค ำใต้ อยู่ห่ำงจำก

ต ำบลดงสุวรรณประมำณ 11 กิโลเมตร 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีเกษตรกรจ ำนวน ๘๙๔ ครัวเรือน 

จ ำนวน ๑,๓๘๒ แปลง มีพื้นท่ีทำงกำรเกษตร ๗,๙๗๕.๔๖ ไร่ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำร
เกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ข้ำว ไร่ข้ำวโพด  และฟักทอง ท่ีเหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง มีกำรรวมกลุ่ม
ด้ำนกำรเกษตรของประชำชนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเล้ียงสัตว์, กลุ่มเกษตรอินทรีย์, กลุ่มแปรรูปด้ำนกำรเกษตร, 
กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ และกลุ่มผลิตหัตถกรรมไม้กวำดลำยดอกแก้ว 

 

          6.2 การประมง 
ต ำบลดงสุวรรณ มีกำรประมงพื้นบ้ำน เล้ียงปลำ  
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต ำบลดงสุวรรณ มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเล้ียงโค เล้ียงไก่ และกำรเล้ียงสุกร  
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          6.4 การบริการ 
บริกำรนวดแผนไทย 
มีร้ำนบริกำรท ำผม เสริมสวย    
มโีรงสีข้ำวขนำดเล็กในพื้นท่ี  
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
อ่ำงเก็บน้ ำหนองขวำง พระธำตุดงสุวรรณบรรพต พระธำตุภูแว่ 
 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          - ตลำดสดเอกชน 2 แห่ง   

- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 1 แห่ง 
  

          6.7 แรงงาน 
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ปลูกข้ำว ข้ำวโพด  

และฟักทอง ท่ีเหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนับถือศาสนา 
           ประชำชน หมู่ท่ี 1-10 นับถือศำสนำพุทธ 
           ประชำชน หมู่ท่ี 11  นับถือท้ังศำสนำพุทธ 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 านักสงฆ ์  2 แห่ง ได้แก่  
ส ำนักสงฆ์พระธำตุภูแว่ และส ำนักสงฆ์พระธำตุดงสุวรรณบรรพต 

 
โบสถ ์  1   แห่ง ได้แก่ 

  โบสถ์คริสตจักร หมู่ท่ี 11  
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          7.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
 ช่วงเดือนเมษำยน ประเพณีสงกรำนต์และรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ    

ช่วงกันยำยน – ตุลำคม  (งำนสลำกภัต)   
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มผลิตไม้กวำดลำยดอกแก้ว 
 กลุ่มผลิตเตำอั้งโล้ 
 ภำษำถิ่น คือ  

ภำษำเมืองล้ำนนำ    
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

ไม้กวำดลำยดอกแก้ว 
 เตำอั้งโล้ 
 

8.ทรพัยากรธรรมชาติ 
 

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

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 ฝำย     
 ระบบประปำหมูบ้ำน   

อ่ำงเก็บน้ ำ    
  

          8.2 ป่าไม้ 
ในพื้นท่ีอยู่ในเขตป่ำสงวนและท่ีรำบสูง 

          8.3 ภูเขา 
           ในพื้นท่ีเป็นท่ีรำบระหว่ำงภูเขำ 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           ในพื้นท่ีอยู่ในเขตป่ำสงวนซึ่งยังเป็นป่ำท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ในทำงระบบนิเวศน์และเป็นแหล่งต้นน้ ำ
ล ำธำร และเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่ำต่ำงๆ 
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9. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565 ที่ผ่านมา       
   

อบต.ดงสุวรรณ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตำม
กระบวนกำรท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวที
ประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ี ก่อน
น ำมำจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อไป 
     อบต.ดงสุวรรณ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะ
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

29 16,447,000 87 32,306,000 101 36,586,000 134 61,830,000 74 54,500,000 

กำรพัฒนำสังคม 
กำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

40 1,951,736 40 1,881,736 40 1,881,736 40 1,881,736 40 2,151,736 

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 

7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 

ควำมมั่นคงและ
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 

กำรบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ 

29 14,469,000 29 14,469,000 29 14,769,000 30 15,077,000 30 15,257,000 

รวม 111 33,158,736 169 48,947,736 183 53,527,736 217 79,079,736 157 72,199,736 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1). ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580) 
สถานการณ์ แนวโน้ม ในการพัฒนาประเทศ  

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติท้ังในมิติเศรษฐกิจท่ี
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มท่ี ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ 
ยากจนและความเหล่ือมล่้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช่องว่างท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติส่ิงแวดล้อมท่ีการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมยังเป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ียังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ท่ีก่าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท้ังด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเช่ือมโยงกันอย่าง
ซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 
  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส่าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) ความสุขของประชากรไทย     
(๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
(๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
(๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดข้ึน  
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง  
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน  
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  
 
 



 

๑๐ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี

ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล่้า
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
(๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
4. โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมไทย เช่ือมโลก  
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่   
  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ส่าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 

๑๑ 
 

(๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่  
1. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางัสงคมและพัฒนาประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส่าคัญท่ี

ให้ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่า
นาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
(๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

เทคโนโลยี  
(๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
1. การลดความเหล่ือมล่้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีส่าคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต



 

๑๒ 
 

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
(๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็น ได้แก่  
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
4. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  
5. พัฒนาความมั่นคงทางน้่า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก่าหนดอนาคตประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีส่าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่า
หน้าท่ีในการก่ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมี ลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ่าเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่า
ไปสู่การลดความเหล่ือมล่้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
(๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น 

 
 
 



 

๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็น ได้แก่ 
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส  
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี  
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ  
4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ  
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ่าเป็น  
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคกัน  
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เดินหน้าประเทศไทย
สู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน  
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) 
 (1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้า
เกษตร ด้วยเทคโนโลยี  
 (2) การท่องเท่ียว เน้นคุณค่า และความยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
สินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยี กิจกรรมหลากหลาย กระจายรายได้ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  
 (3) ฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า สร้างศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  
 (4) การแพทย์ และสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทย์ของภูมิภาคให้ทันสมัย ท่ัวถึง เป็น
ศูนย์กลางบริการ สุขภาพมูลค่าสูง  
 (5) ประตูการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โครงข่ายคมนาคม และส่ิงอ่านวยความ
สะดวก เช่ือมโยงกับภูมิภาค อย่างไร้รอยต่อ  
 (6) อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 
บริการดิจิทัลและดิจิทัล คอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว  
2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
 (1) SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ เพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพ 
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และตลาดสมัยใหม่  
 (2) พื้นท่ีและเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่ ลดความเล่ือมล่้าระหว่างพื้นท่ีกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (3) ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถขยับ
สถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม  
    



 

๑๔ 
 

3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 
 (1) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่่า ของเสียถูกน่ากลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนา 
พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก  
 (2) ลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ ใช้มาตรการเชิงพื้นท่ีและเทคโนโลยี ในการรับมือภัยธรรมชาติ  
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)  
 (1) ก่าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีคุณภาพคนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (2) ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล่าพูน ล่าปาง  
2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่ือมโยงสู่อตุสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง  
3. พัฒนาการท่องเท่ียวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
4. เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
เอื้อต่อการอยู่อาศัย 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้่า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้่าท่ีมีความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน ปัญหาส่ิงแวดล้อม   
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570) จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเท่ียวท้ังระบบอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และ
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  2 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการ
บริการทางสุขภาพ   
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติ ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและภัยท่ีเกิดจากมนุษย์   

 

 

 

 

   
 
 



 

๑๕ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566 – 2570    
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 พัฒนาจังหวัดพะเยา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส่าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมี
ความมั่นคง ปลอดภัย มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่ง
เป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีจะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยพภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน  
 
ตัวชี้วัด  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ภายใต้เส้นความยากจน  
3. จ่านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น  
 
ประเด็นการพัฒนา  
1. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง  
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566 – 2570 

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการด่าเนิน งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีให้กับประชาชน

ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ่าเป็นในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า (โควิด-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีส่าหรับการออกก่าลังกายและแข่งขันกีฬา  
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  
4. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือ

ด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด่าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็น

ท่ีรู้จักมากข้ึน ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม

องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น  

4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการ
บริการและท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ  

5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ  

6. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง เป็นระบบ

 ลุ่มน้่าพร้อมจัดท่าแผนท่ีน้่าอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
2. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้่า  



 

๑๗ 
 

3. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 อื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และ
 กระจายความเจริญไปทุกพื้นท่ี 

4. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไข
 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ  

5. ส่งเสริมการวางผังการใช้ท่ีดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม โดยการ
 สนับสนุนให้มีการจัดท่าผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบ
 รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือศูนย์สามวัย  
 ครอบคลุมทุกต่าบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงอย่างต่อเนื่อง 
 ท้ังในและนอกระบบ 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
4. การท่านุบ่ารุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
5. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหา
 เด็กและเยาวชนในกลุ่มเส่ียง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
6. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
7. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการสร้างจิตส่านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้่าเน่าเสีย 
4. ส่งเสริมการดูแลและบ่ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งต้นน้่าล่าธาร  
5. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

 
 
 



 

๑๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการเมืองการบริหาร   

แนวทางการพัฒนา 
1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต  
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้

มีสถานท่ีส่าหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น่าชุมชน ผู้น่าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดท่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองและการเลือกต้ัง 
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  

7. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์  

8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด่าเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง  

 
(2). ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  
 

1) วิสัยทัศน์   
ต่าบลดงสุวรรณน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

2) ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ 
1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
1.2. พัฒนาแหล่งน้่าและบริหารจัดการน้่า   
1.3. พัฒนา สนับสนุน การเกษตรและการแหล่งท่องเท่ียว   
 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้่าท่าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อปรับปรุงทางระบายน้่าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้่าหลาก 

3. เพื่อพัฒนาบ่ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ท่ีได้มาตรฐาน 

4. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

6. เพื่อติดต้ัง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

7. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้่าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

8. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้่าอย่าง
เพียงพอ 

9. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้่าประปาหมู่บ้าน 

10. ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

 

  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
 ส่านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
(1) พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
(2) พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(3) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง 
(4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา : 
(1) พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ: 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา  และวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด่าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน  
มีอาหารปลอดภัย 

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

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด่าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 

6. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

7. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก่าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

8. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก่าลังกาย 

9. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

10. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในยุคประชาคมอาเซียน 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส่านักปลัด อบต. และ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

(1) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง 
(2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา : 
(1) พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(2) พัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ: 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  

 



 

๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน  

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนให้ยั่งยืนและน่าอยู่ 

2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน 

 
 

  

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา : 
(1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ: 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

 



 

๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

พันธกิจ 
   1.  ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ 

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส่านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา : 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(3) พัฒนาการเมือง การบริหาร  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ: 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 



 

๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม 
และรับผิดชอบ)  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส่านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. องค์การบริหารส่วน
ต่าบลดงสุวรรณ 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างงความมั่นคง 
(2) พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
(3) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพะเยา : 
(1) พัฒนาการเมืองการบริหาร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ: 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้ารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 



 

๒๔ 
 

3) ภารกิจ  

 ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ การเกษตร การ ท่องเท่ียว 
และการลงทุน  ท่ีก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้คน ครอบครัว และชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการส่ิงแวดล้อม 

ภารกิจหลักท่ี  4  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ชุมชน 

ภารกิจหลักท่ี  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

 
4) จุดมุ่งหมายของการพัฒนา  

(๑) ประชาชนมีอาชีพมีการสร้างงานท่ีก่อให้เกิดรายได้  สะดวกรวดเร็ว และมีสาธารณูปโภค
เพียงพอต่อความต้องการ 

(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

(๓) ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(๔) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ การปฏิบัติงานตามอ่านาจหน้าท่ีและภารกิจของ อบต. 
(๕) ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
5) ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ล่าเหมือง ล่าคลอง และทางระบายน้่าสามารถส่งน้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก่อสร้างทางระบายน้่าในฤดูน้่าหลาก ป้องกันน้่าท่วมขัง 

3. การส่งเสริมการเกษตรท่าให้ประชาชนมีรายได้อย่างเพียงพอ 

4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างท่ัวถึง 

7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

8. แหล่งน้่าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ประชาชนมีน้่าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

10.   ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพท่ีดีขึ้น 

11.  แหล่งเท่ียวภายในต่าบลได้รับการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว 
การค้าและการลงทุน 
 
 

- จ่านวนเส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง 
- จ่านวนเส้นทางท่ีได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 

- จ่านวนหมู่บ้ าน ท่ี ไ ด้รับการติด ต้ัง /ซ่อมแซมไฟฟ้ า
สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้่าสะอาด 
2. พัฒนาแหล่งน้่าและบริหารจัดการน้่า   - จ่านวนแหล่งน้่าท่ีได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 

- จ่านวนแหล่งน้่าท่ีได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

-    ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้่าอุปโภค บริโภคอย่าง .     .     
ท่ัวถึงสะอาดและปลอดภัย 
-     ร้อยละของครัวเรือนมีน้่าสะอาด 

3. พัฒนา ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการท่องเท่ียว 
 

-   จ่านวนโครงการท่ีส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ การเกษตร 

-   จ่านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนได้ด่าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 

4. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

6. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท่าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

7. เด็กและเยาวชนได้ออกก่าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

8. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก่าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

9. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 

10. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 

11. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

12. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก่าลังคน ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในยุค
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ่านวนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

- จ่านวนโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ์ ท่ า นุ บ่ า รุ ง ศ า สน า
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมส่ง เสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา 

- จ่านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น    
 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการ 
- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการ
ป้องกันควบคุมโรค 

- จ่านวนกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการ 

- จ่านวน รพ.สต./อสม.ท่ีได้รับการจัดสรร 

- จ่านวนกองทุนด้านสุขภาพ 
5. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน  

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการ 

- จ่านวนประชาชนในหมู่บ้านท่ีได้รับความรู้ในการ
อยู่ร่วมกันในยุคประชาคมอาเซียน 

  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
2. ประชาชนประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- ร้อยละของประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
บริหารจัดการด้านมลภาวะและพลังงานทดแทน 

- ร้อยละของประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
จัดการมลภาวะและการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 

 



 

๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

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

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปกป้อ ง  เ ทิด ทูน  สถาบัน  ชา ติ  ศาสนา 

พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ เสริ มสร้ า ง คว าม
ปรองดองสมานฉันท์  

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปกป้อง 
และเทิดทูนสถาบันของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการ ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและ

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมด้านความเข็มแข็ง
องค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการการ
บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบูรณาการ
การท่างาน 

- จ่านวนประชาชนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ่านวนหมู่บ้านท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ่านวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- จ่านวนครั้งท่ีมีการจัดท่าประชาคม 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อ
การบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

- จ่านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด่าเนินการ 
- จ่านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม 
- จ่ าน วนครั้ ง ท่ี มี ก า รปรั บปรุ ง และ เพิ่ ม

อัตราก่าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 
 

6) กลยุทธ์   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อรองรับและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  การ
ท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 
2. พัฒนาแหล่งน้่าและบริหารจัดการน้่า   
3. พัฒนา ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนา
สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
2. ส่งเสริมอนุรักษ์ท่านุบ่ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น    
4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการป้องกันควบคุมโรค 
5. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการด้านมลภาวะและ
พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์  
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการบูรณาการการท่างาน 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการท่ีดีและมี 
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 
 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

ในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
เป็นการด่าเนินการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาคการเกษตร ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ดังนั้น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
จึงยังมุ่งเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาต่าบล โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ท่ี 6 ต่าบลดงสุวรรณ เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ ด้านเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิต การ
พัฒนาคุณภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตข้าวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกร
สอนเกษตรกร ตามหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น  การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงดิน มีฐานการเรียนรู้ เช่น  การ
ใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันก่าจัดศัตรูพืช การผลิตมูลไส้เดือนและน้่ามูลไส้เดือน และแปลงเรียนรู้ สาธิตการท่า
นาปเีพื่อให้เกษตรกรท่ีมาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส่านึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ท่ีมีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน่าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีค่านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   

นอกจากนี้ยังให้ความส่าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนา
ด้านการศึกษา การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมภาคการเกษตร เพื่อน่าไปก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ของ อบต.ดงสุวรรณ ให้มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่งท่ีต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต่าบล  

ต่าบลดงสุวรรณมีลักษณะสภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไป ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนและท่ีราบสูง   พื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบต่่าเป็นท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีท่าการเกษตร ด้านทิศตะวันออกจะเป็นพื้นท่ีลาดติดกับเชิงเขา 
ทางทิศตะวันตกจะเป็นพื้นท่ีราบติดกับล่าน้่าอิง ส่วนทิศตะวันตกของต่าบลมี  อ่างเก็บน้่าหนองขวาง หาก
ได้รับการพัฒนาอ่างเก็บน้่าหนองขวางให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นในการก่าหนด จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ คือ ส่งเสริมและพัฒนาต่าบลดง
สุวรรณให้มีความน่าอยู่ โดยการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก่าหนดทิศทางการพัฒนา การก่าหนด กิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ให้เป็นไปตามความต้องการประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งน่าไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี 
จ่าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การก่าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



 

๓๑ 
 

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ มีความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
9)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 



 

๓๒ 
 

 (3). การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ต่าบลดงสุวรรณ ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ่ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้
เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างท่ีสุดส่วนอีกปัญหาท่ีส่าคัญและจ่าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโต
ท้ังด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนคือการวางแผนผังเมืองเพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาใน
อนาคตซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก่าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผน
รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณต้องให้ความส่าคัญกับปัญหา
การวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหาหรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนเส้นทางคมนาคมไปยังพื้นท่ีท่าการเกษตรเป็นถนนลูกรัง ท่าให้เกิดละอองฝุ่น และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท่าให้เกษตรกร ได้รับความล่าบาก โดยเฉพาะฤดูฝน   

2. ทางระบายน้่าล่าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและต้ืนเขิน ล่าเหมืองส่งน้่ามี
วัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้่ายังถูกน้่ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้่าเล็ก
ท่าให้การระบายน้่าในช่วงฤดูน้่าหลากไม่ทันท่าให้เกิดปัญหาน้่าท่วมขังในบางหมู่บ้าน 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ประชาชนส่วน
ใหญ่เกือบทุกหลังคาเรือนมีระบบไฟฟ้า   

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้่าเพื่ออุปโภค บริโภค
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีท่าให้  ท่อ
ประปาช่ารุด ท่าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท่าให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ช่ารุด พัง ต้องท่าการ
ซ่อมแซม จนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ  

5. แหล่งน้่าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้่าตามธรรมชาติในฤดูฝนท่านาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท่าให้น้่าไม่เพียงพอต่อการท่านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดสระน้่าในพื้นท่ีนา
ของตนเองท่าให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ไม่มีอ่างเก็บน้่าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล่าคลองไม่สามารถเก็บกักน้่าไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณล่าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการส่ือสาร ระบบการส่ือสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้าน
จะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อส่ือสาร และการส่งส่ิงของใช้ไปรษณีย์ บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีท่ีองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ แต่ในภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองท่ีก่าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือน  
 
 
 



 

๓๓ 
 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ี เขตติดต่อกับต่าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะน่าแนวทางการจัดท่าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อ
ด่าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๒. ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม และวางท่อระบายน้่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี 
๔. ก่อสร้างฝายน้่าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้่า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้่า และจัดหาเครื่องกรองน้่าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิตการเกษตร  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  
  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ 
แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจ รับเหมา ข้าราชการรัฐวิสาหกิจยังถือเป็น
ส่วนน้อยเมื่อเทียบการท่านา ท่าไร่ เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณยังไม่มี
จุดขายทางด้านเศรษฐกิจไม่มีพืชเศรษฐกิจท่ีเด่นชัด ท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดังนั้นจึงเป็นปัญหา
ส่าคัญท่ีจะต้องคิดต่อไปว่าท่าอย่างไรจึงจะท่าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงานการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต่าบล       
ดงสุวรรณ ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหา
ด้านสังคม ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้่าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มี
แหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ ซึ่งปัญหาท่ีกล่าวมา 
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนบางปัญหาจ่าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมท้ังยัง
ต้องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู่ท่ีค่อนข้างจะจ่ากัดเพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน



 

๓๔ 
 

เศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนภายในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ  ให้ขยายตัวมาก
ขึ้นในอนาคต 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ มีอาชีพหลัก คือ การท่านา ท่าไร่ข้าวโพด เล้ียงสัตว์ รองลงมา
เป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็น      
ส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ทุกๆ ด้าน  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นส่ิงส่าคัญยิ่งท่ีจะต้องแก้ไขและ 
ด่าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ เล็งเห็นความส่าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรร
งบประมาณ การจัดท่าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพิ่มพูนความรู้ 
ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายท่ีต้องด่าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ต้องการเครื่องมือในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์และต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานท่ีจ่าหน่ายสินค้าท่ีมั่นคงถาวร 
ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความช้ืน 
ก่อนท่ีจะจ่าหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลด
ต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท่านาในฤดูต่อไป 
 
 

  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
 สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ยังเป็นสังคมชนบท   
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมีการกระจายอ่านาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ส่าหรับปัญหาท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท่าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้่า 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้่าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานท่ีส่าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนว

ทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท่า
ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้
จ่านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่
นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  



 

๓๕ 
 

2. ในเขตพื้นท่ีของในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ส่วนใหญ่มี อากาศ
ร้อนช้ืน เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ่านวนเพิ่มมากขึ้น  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณขาดการปลูก
จิตส่านึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่
นอกพื้นท่ี ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท่างานท่ีอื่น ท้ังท่ีพื้นท่ีท่าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานท่ีส่าคัญ
ในการสานต่อ สืบทอดอาชีพท่ีเรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลได้ก่าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่
ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพราะกลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิด
ปัญหาหรือไม่มีข้อมูลท่ีเป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก่าหนดมาตรการท่ีชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อท่ี 4 มีเหตุมาจาก ในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณไม่มี 
พื้นท่ีในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการท่ีได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาท่ีกลุ่มเส่ียงในการติดสารเสพติด
ต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพื้นท่ีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ จะด่าเนินการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนท้ังทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มี
อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณคอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ส่วนในด้านการ
ลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน ส่ิงส่าคัญการปลูกฝังจิตส่านึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส่าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชน
เล็งเห็นความส่าคัญในถิ่นท่ีอยู่ บ้านเกิด อาชีพด้ังเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด โดยจัดอบรมท้ังทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี
และวัฒนธรรม ท้ังท่ีด่าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นท่ีส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และจัดโครงการกีฬาเยาวชน/
ประชาชนเป็นประจ่าทุกปี ส่วนสถานท่ีหรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้่าหนองขวาง และจัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและท่ีสาธารณะต่าง ๆ การ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นส่ิงจ่าเป็นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลดงสุวรรณ ต้องด่าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง เด็กและ  
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่อ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีเล่นกีฬาออกก่าลังกายและนันทนาการ
อย่างเพียงพอและใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์หรือพื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

๓๖ 
 

  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส่าคัญต่อการบริหารงานใน 

ท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท่าลายระบบการเลือกต้ังซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณมีความ 

ล่าช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ 

บริหารอย่างจริงจัง   
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

ต่าบลดงสุวรรณ ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาถือเป็นปัญหาส่าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้นจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อก่าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ บางส่วนขาดความตระหนัก 
ความกระตือรือร้น ในการท่ีจะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วม
ประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆสาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท่านา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท่าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณบางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นใน
การท่างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ่ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วน
อื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการท่างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลดงสุวรรณ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ่ากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลดงสุวรรณมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด่าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลดงสุวรรณส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลดงสุวรรณ 
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้ส่ือต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ จัดอบรมแกนน่าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหาร โดยการคณะกรรมการหรือจัดต้ังกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้าน 
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท่างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการท่างาน  สร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท่าให้มีขวัญและก่าลังใจในการท่างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่าระภาษี การต่อ



 

๓๗ 
 

ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างท่ังถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก่าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติ
เพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด่าเนินการ   
  ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส่าคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้าน 
การเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ และสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การ
บริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ได้รับการพัฒนา
สามารถ  ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณสามารถจัดเก็บรายได้อย่างท่ัวถึง และ
ครบถ้วนเป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและ
กระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณถือว่า
ไม่แตกต่างจากสภาพท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นท่ีแหล่งน้่าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ ถือเป็นปัญหาส่าคัญ เช่น ปัญหา
การจัดเก็บขยะ การเผาขยะ เผาตอซังข้าว ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก่าลังกาย ซึ่งปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณถือว่าไม่รุนแรงมากนัก
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่
มากท่าให้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือนดังนั้น
ปัญหาท่ีน่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงลานสาธารณะเท่าท่ีมีอยู่ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและเป็นท่ีท่า
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ของเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณมีพื้นท่ีเป็นแหล่ง
เกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต
หรือท่าลายศัตรูพืช รวมถึงการเผาตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จนท่าให้ระบบนิเวศน์ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถูกท่าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส่าคัญของการอนุรักษ์ ป้องกัน
และดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ จัดหาพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต่าบลดงสุวรรณ เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทาง
การเกษตร และการงดเผาตอซังข้าว จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส่านึกในการ
อนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และท่าให้ประชาชนหวงแหน 

 
 



 

๓๘ 
 

 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างเพียงพอ สร้างจิตส่านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์  ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



๓๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค่าส่ังแบ่งโครงสร้างของ อบต.ดงสุวรรณ

ชัดเจน คลอบคลุมอ่านาจหน้าท่ีตาม
ภารกิ จ  และ  สามารถ เป ล่ียนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจท่ีได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
ถ่ายโอน 

W1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ่านวนมากท่าให้
ท่า ให้ การปฏิบั ติ ของบุคลากร ไม่ ทัน ต่อ
เหตุการณ์ 

W2 บุคลากรมีน้อย ท่าให้ ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง ในขณะท่ีภารกิจมากขึ้น ท่าให้
เกิดการท่างานไม่มีความต่อเนื่อง 

S2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท่าแผน การท่างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอื่น 

S3 มีค่าส่ังแบ่งงานหรือการมอบอ่านาจการ
บริหารงานตามล่าดับช้ัน 

W3 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อการให้บริการของ อบต.ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถ
ตอบสนองด่าเนินการให้ได้ทุกอย่าง 
 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก่าหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

W4 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือค่ายใช้จ่ายในการ
ด่ารงชีวิตประจ่าวันในอัตราสูง 
 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในต่าบล 

W5 ขาดแคลนน้่าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง 
ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส่านึกในการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี และไม่ให้ความส่าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 
 

S7 สามารถจัดกรอบอัตราก่าลังได้เองตาม
ภารกิจและก่าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรงท่าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W7 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ 

 
W8  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่า

แผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออก
ความคิดเห็น 

  



 

๔๐ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ

ตนเอง ท่าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W9 ประชาชนยั งมี ระบบความคิด หรือการ

ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเด่ียว ฯลฯ 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท่าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S11 มีพื้นท่ีขนาดต่าบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างท่ัวถึง 

W11 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S12 เ ป็ น ห น่ ว ย ง าน ท่ี มี ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

W12 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

S13 สภาพของพื้น ดิน มี คุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
อนุ รั ก ษ์  บ่ า รุ ง รั ก ษ า ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W14 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ ท่า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้่าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

  

S16 มีระบบส่ือสารและระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

  

S17 ผู้น่ า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก่ าหน ดน โย บาย การพั ฒนา ใน ด้ า น
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

  

S18 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง และมี
การท่างานในระบบของเครือข่าย 

  

 
  



 

๔๑ 
 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ่านาจฯ 
T1 อ่านาจหน้าหน้าท่ีตามแผนกระจายอ่านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล่าดับแผนกระจายอ่านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของ อบต. 

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

O3 มีอ่างเก็บน้่าหนองขวาง ซึ่งสามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท้องเท่ียวได้ 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎหมายกระจายอ่านาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานของ อบต. T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้ สิน ขาดทุน 

คุณภาพต่่าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่่า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท่างานมากขึ้น T5 ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นท่ี เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีศาสนสถาน วัด และโบสถ์  สามารถ
พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในต่าบล 

T7 ประชาชน ส่ ง  บุ ต ร  – หลาน  ไป เ รี ยน
ต่างจังหวัด ท่าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ต้ังแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ าน อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนโรงเรียน
ผู้สูงอายุซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้่าท่วม ฤดูแล้งมี
ภัยแล้งขาดน้่าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มี โร งพยาบาลส่ง เสริ ม สุขภาพ ชุมชน
ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีอย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของ อบต.  

  



 

๔๒ 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ่าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท่าให้มีงาน/หน้าท่ี
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

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
เปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O11 น่าข้อมูลจาการ จัดท่าเว ทีประชาคม  
จัดท่าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 ท่ีแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่เดือน
มีนาคม 2563 เป็น ต้นมา สร้ างความ
เปล่ียนแปลง และความล่าบากในการด่าเนิน
ชีวิตของประชาชน และการท่างานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี  

O12 มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาดงสุวรรณ และสถาบัน
การเงินในพื้นท่ี 

  

O13 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

  

O14 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นท่าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 

  

 

  



 

๔๓ 
 

    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน่้าใน
การเกษตรและน่้าประปา
ส่าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน่้าและน่้าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน่้า
และมีน่้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด่าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน่้ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร่าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน่้า - พ้ืนที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน่้า
สามารถระบายน่้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร่าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด่าเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด่าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด่าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ ์

- ด้านสังคม 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- ประชากรผูสู้งอายุ - ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๒) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ในเขต อบต. - การระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรคติดต่อ
ในพ้ืนที่ลดลง 

๓) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรงัแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัมี
จ่านวนลดลง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

  



 

๔๔ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๕) ประชาชนในพ้ืนที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท่าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนถมดินสูง ท่าให้
บ้านข้างๆ เกิดปัญหาน่้าท่วม
ขัง   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน่้าท่ียังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน่้าฝน น่้าท่ีไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน่้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

9) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล่าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

10) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด่ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด่ารงชีวิตและทั่วถึง 

11) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

12) ประชาชนกรอายุต้ังแต่ 
๓๕ ข้ึนไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ่าปี   

- ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ข้ึนไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

13) มีประชากรที่สูบบุหรี่ 
และด่ืมสุราเป็นจ่านวนมาก 

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกด่ืมสุรา 

 
 
 



 

๔๕ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและน่้า
เสียเพ่ิมมากข้ึน  
 

- สิ่งแวดล้อม 
 

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 
 

- ปัญหาขยะและน่้า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก่าจัดขยะ
และน่้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

2) การเผาตอซังข้าวหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

- หมอกควัน มลพิษ - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ปัญหาการเผาตอซัง
ข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ลดลง 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด่าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด่าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท่ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท่ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ขาดการพัฒนาสินค้า การ
รวมกลุ่ม และหาแหล่งตลาด
อย่างต่อเน่ือง 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าโอท็อบ - ร้านค้าโอท็อบมีการ
จ่าหน่ายสินค้ามากข้ึน 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหลง่
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) ค่าแรงต่่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ข้ึน 

๖) มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อปีต่่า ตกเกณฑ์มาตราฐาน     

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่รายได้
เฉลี่ยต่่ากว่าเกณฑ์ 

 ๗) ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเท่ียวใน
เขต อบต.และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

 



 

๔๖ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจท่าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท่าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น่า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหา
ท้องถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรียงและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 
 

    3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ พ.ศ. 2566-2570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.        
ดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านการ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนา
สังคม 
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านความ

มั่นคงและการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านบริหาร

จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
สาธารณสุข
และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม 
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองสว่น
ท้องถ่ินใน
เขตจังหวดั

พะเยา 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวดั

พะเยา 

1.พฒันาเกษตรให้มี
มุลค่าสูง 

2.ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

3.พัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

 
ยุทธ

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 กรอบ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 13 

 

1.เศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที่เป็น

มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.สังคมแห่ง
โอกาส และ

ความเสมอภาค 

3.วิถีชีวิต 
ที่ย่ังยืน 

4.ปัจจัย
สนับสนุน

การพลิกโฉม
ประเทศ 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

1.สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ การค้า การลงทุน 
และเพิ่มมูลค่าการ ท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างย่ังยืน รวมถึง 
ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตรให้มีมูลค่าสูง 
และสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

2.ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตร 
อินทรีย์ และส่งเสริม
การดูแลและการ 
บริการทางสุขภาพ 

3.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาขีด
ความสามารถในการรับมือ ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและ ภัยที่เกิดจากมนุษย์ 

4.ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความ
มั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนา

การเมือง 
การบริหาร 



 

๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต่าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

๑.๑ พัฒนา โครง สร้ า ง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร
ผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ   

2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหน่ึง
ต่าบลหน่ึงผลิต ภัณฑ์  (OTOP) 
งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้่าและ
บริหารจัดการน้่า   

1.พัฒนาแหล่งน้่า โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร  

2.พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เกษตรกรรุ่น
ใหม่ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้มี
องค์ความรู้เพ่ิมขึ้น/เกษตรกรอัจฉริยะ 
(Smart Farmer) 

3.พัฒนาศักยภาพสถาบันการเกษตรให้มี
องค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 

4.สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการ
ผลิตและการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ  5.ส่งเสริมการน่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิ

ปัญหาท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร  

7.พัฒนาเกษตรสู่เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่า
สูง  

8.สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตทาง
การเกษตรสู่อุตสาหกรรมแปรรูปที่มี
ศักยภาพ 9.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปรรูปให้มี

คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

10.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

11.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ เกษตรแปรรูป โดยเพ่ิมมูลค่า
ด้วยการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นสินค้า
เกษตรพรีเมียมที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

12.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป  

13.พัฒนาช่องทางการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การจัดจ่าหน่ายสินค้า 



 

๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

๑.๑ พัฒนา โครง สร้ า ง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ส ว ย ง า ม  แ ล ะ
ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ นที่ รู้ จั กม าขึ้ น 
ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ 
วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการ
และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้่าและ
บริหารจัดการน้่า   

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว  

2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และ
บุคลากร 

3.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยว/ทรัพยากร 

4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  6.พัฒนาการตลาดและปรนะชาสัมพันธ์  

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหน่ึงต่าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และ
หัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 



 

๕๐ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

๑.๑ พัฒนา โครง สร้ า ง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุน 

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามี
ความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุก
พื้นที่ 

2. ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ 
และการจัดการการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดย
การสนับสนุนให้มีการจัดท่าผังเมืองรวม เพื่อวาง
แนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ผลผลิต/โครงการ 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้่าและ
บริหารจัดการน้่า   

4.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style 
/ OTOP / ผลิตภัณฑ์ชุมชน / 
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และหัตถอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และสร้างรายได ้

5.พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
อาหารในพ้ืนที่  

6.ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs  

1.พัฒนาเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับ
การค้าการลงทุน 

2.พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะ
ที่จ่าเป็นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 

3.ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างการค้าการ
ลงทุนระหว่างกัน 

3.พัฒนาแหล่งน่้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และ
การเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน่้า
พร้อมจัดท่าแผนที่น้่าอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 



 

๕๑ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.สร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน 

1.ส่งเสริมการด่าเนินงานด้านสาธารณสุขู
ลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ ดีให้กับ
ประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัส ดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ จ่ า เป็นในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพที่ดี 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
หรือศูนย์สามวัย ครอบคลุม
ทุ ก ต่ า บ ล แ ล ะ ก า ร จั ด
สวั สดิ ก า รสั ง คมต่ า ง  ๆ 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

2.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 
 

3.ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ผู้ มี ร า ย ได้ น้ อย 
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 

4.พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุก
ช่วงวัย 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ ให้มีงานท่า มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

6.พัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกของเมือง 
เป็นเมืองแห่ง Smart City 

7.พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

8.เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่
ตามแนวชายแดน  

9.เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรค
อุบัติใหม่  

10.ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีสถานที่ส่าหรับการ
อ อ ก ก่ า ลั ง ก า ย แ ล ะ
แข่งขันกีฬา 

3.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และนันทนาการ 

4.ส่งเสริมการ
จัดให้มี
สวนสาธารณะ 
หรือสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

5.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด คลอดจน
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดีบ 

6. เสริมสร้ า งความเข้มแข็ งของ เครือข่ าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน ในการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน 

2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการ จัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
ระบบ 

3 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุ รักษ์ แ ละ ฟื้ น ฟู
ศิ ล ป ะ  จ า รี ต
ป ร ะ เ พ ณี  
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ประ เพ ณีแ ละ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบต่อไป 

4.การท่านุบ่ารุงศาสนาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

5.สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการ
แก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ 

6.สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 7.สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

และการจราจร เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงสุวรรณ 

๒ . 2   ส่ ง เ ส ริ ม
อนุรักษ์ท่านุบ่ารุง
ศ า ส น า
ศิลป วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

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

โครงการ โครงการ โครงการ 

๒.3 ส่ ง เสริ ม
ก า ร จั ด
การศึกษาทุก
ร ะ ดั บ  เ พ่ื อ
พัฒ น าค น ใ น
ชุ ม ช น แ ล ะ
ท้องถิ่น    

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 



 

๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

โครงการ 

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
ป้อง กันและ
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 

๕.๑ การบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๕.๓ พฒันาสมรรถนะของ
องคก์ร และบุคลากรเพ่ือ
การบริหารจดัการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ 

๕ . ๒   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการสร้ า ง เวที
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบูร
ณาการการท่างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ โครงการ โครงการ 



 

๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
จิตส่านึกของประชาชน เด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวเล้อมและมลพิษ
ต่ า ง  ๆ  ที่ มี ผ ล ต่ อ
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาน้่า
เน่าเสีย 

4.ส่ง เสริมการดูแลและ
บ่ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดย
การปลูกป่าทดแทนและ
รักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งต้นน้่าล่าธาร 

1.ส่ ง เส ริมกา รอนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟู  
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

3.สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

4.ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้่าล่าธาร  
 
5.ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าและ
พ้ืนที่ต่าง ๆ  

6.แก้ไขปัญหาคุณภาพน้่าในพ้ืนที่
ชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้่า 

7.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 8.การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
กลุ่มเยาวชน/นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ 

9.ส่งเสริมการใช้น้่าบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

10. ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ใช้ พลั ง ง า น
ทดแทนในการบริหาร จัดการ
ทรัพย ากรน้่ า เ พ่ื อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

11.ประสานการแก้ไข ปัญหา
คุณภาพน้่าในการอุปโภคบริโภค 

12.การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

13.การส่ งเสริมการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม
ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

14.การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

15.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและ
สัตว์พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 

16.ส่งเสริมการน่าเศษวัสดุทาง
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
การเผาวัสดุทางการเกษตร 

17.ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการเผาป่าในพ้ืนที่
เกษตร พ้ืนที่ต่าง ๆ และลดการบุกรุกท่าลายทรัพยากรป่าไม้ 

5 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประหยัดพลังงาน
แล ะก า ร รณ รง ค์
แก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

๓.๑ อนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล    

ดงสุวรรณ 

โครงการ 
โครงการ 

๓.๒  การส่ ง เส ริม และ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
มลภาวะและพลั ง งาน
ทดแทน 



๕๔ 
 

3 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)  
 
  
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ   Strategy Map 

วิสัยทัศน์  “ต ำบลดงสุวรรณน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ภำยใต้วิถี เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 

 ๑ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างรายได้ และ
การลงทุ น  ที่ ก่ อ ให้ เกิ ดกา ร
ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ สู่ ชุ ม ช น 
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๒ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้คน ครอบครัว 
และชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม 

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ินและเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติราชการ
ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี 

๕ สร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
และชุมชน 
 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 ๑ ประชาชนมีอาชีพมีการ
สร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้  
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี
สาธารณูปโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
 

๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี 

๓  ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ทรั พยาก ร ธร รม ช า ติแล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๔   ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการ การปฏิบัติงาน
ตามอ่านาจหน้าท่ีและภารกิจ 
ของ อบต. 
 

๕   ประชาชนมีความมั่นคงและ
มีความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 
 

  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 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร ์



 

๕๕ 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับและ
สนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว การค้า
และการลงทุน 

๒. พัฒนาแหล่งน่้าและบริหารจัดการน่้า  ๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวแนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 

๒ .  ส่ ง เส ริ มอ นุรั กษ์ ท่ า นุบ่ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและ
ท้องถ่ิน   

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 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนา 

๑. ปกป้อง  เ ทิดทูน สถาบัน ชา ติ 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 
บูรณาการการท่างาน 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

แบบ ยท .02 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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 มีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 

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

15 
% 

30 
% 

45 
% 

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

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ภายใน
ต่าบล 
 
 

กองช่าง ส่านักงาน 
ปลัด 

2.พัฒนาแหลง่น่้า
และบริหารจัดการ
น่้า เพื่อประชาชน 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประปา /ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

กองช่าง ส่านักงาน 
ปลัด 

2. จ่านวนที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพที่มีกองทุน
เพื่อการผลิต/
การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการ
พาณิชย์ในชุมชน 

2 
กลุ่ม 

 
 
1 

คร้ัง 

4 
กลุ่ม 

 
 

1 
คร้ัง 

6 
กลุ่ม 

 
 

1 
คร้ัง 

8 
กลุ่ม 

 
 

1 
คร้ัง 

3.พัฒนาสนับสนุน  
และบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 
 
  
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน่้า
หนองขวาง หมูท่ี่ 7 
 

กองช่าง ส่านักงาน 
ปลัด 

 



 

๕๗ 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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 
สร้างคุณคา่และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาสังคม  
การศึกษาและ
วัฒนธรรม         

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

 

1.จ่านวน
กิจกรรมที่
เก่ียวกับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษา การ
กีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

1.พัฒนาศักยภาพทุน
ทางสังคม เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการฝึกอบรมการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

2.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ่านวนครัวเรือน
ที่ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
อย่างครบถ้วน
และทั่วถึง 

15 
% 

30 
% 

45 
% 

60 
% 

2.อนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นต่างๆ เช่น วันลอย
กระทง วันสงกรานต์ 
สลากภัตต์  ฯลฯ 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

3.ร้อยละที่เพิ่ม 
ขึ้นของผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อย 
โอกาสที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

20 
% 

40 
% 

60 
% 

80 
% 

3.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาคนในชุมชน
และท้องถิ่น    

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

 



 

๕๘ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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 
สร้างคุณคา่และ
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
ปัญหาทางสงัคม 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาทางสงัคม 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

         5.การส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและการ
ป้องกันควบคุมโรค 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรซีส 
โครงการส่งเสริมการออก
ก่าลังกายเพื่อสุขภาพ  
 

ส่านักงาน 
ปลัด 
กอง

สาธารณสุข 

 

         6.ส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

  
 

 

 
 



 

๕๙ 
 

 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส่าคัญและ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 

1.จ่านวน
กิจกรรมที่
เก่ียวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

5 
คร้ัง 

1.อนุรักษ์และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม   
ชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ย่ังยืน 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

ส่านักงาน 
ปลัด 

2.การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
การบริหารจัดการด้าน
มลภาวะและพลังงาน
ทดแทน 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 
 
  
 

โครงการส่งเสริมการลด
การใช้พลังงานและลด
ภาวะโลกร้อน 

กอง
สาธารณสุข 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 



 

๖๐ 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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
ต่าบล 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

1.ปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้องเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

2.จ่านวนคร้ังใน
การเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็
และลดความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

2.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 
 
  
 

โครงการด่ารงสภาพ
หมู่บ้านชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างย่ังยืน 
 

ส่วน
สาธารณสุข 

ส่านักงาน 
ปลัด 

3.ร้อยละที่ลดลง
ของผู้เสพ ผู้ค้า
ยาเสพติด 

5 % 10 
% 

15 
% 

20 
% 

3.พัฒนาศักยภาพ
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการอบรม ฝึกซ้อม
และทบทวนแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

 
 



 

๖๑ 
 

 
รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่  4   

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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
เพื่อรองรับปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการบรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย  ภัยแล้ง 
ฯลฯ 
 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

5.เสริมสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 
 
  
 

โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 
 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

6.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร
ประชาชน 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท่าแผน  ทบทวน
แผนและปรับปรุงแผน
ชุมชน 

ส่านักงาน 
ปลัด 

 

 



 

๖๒ 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ดงสุวรรณ 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

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 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดขั้นตอนการท่างาน 
 
 

ส่านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างเวทีเรียนรู้
ภาคประชาสังคม 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการจัดท่าแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559 - 

2561) 

ส่านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ่านวนบุคลากร 
และผู้น่าชุมชนที่
ได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนา 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

3.พัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กรและ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 
 
  
 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนต่าบล 
ลูกจ้างผู้บริหารฯ  และ
สมาชิกสภา อบต. 
 

ส่านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

4.ส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างเวทีการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่านวน
โครงการที่
ด่าเนินการ 

อย่างน้อย ปี
ละ 1 คร้ัง 

โครงการฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน สตรีด้านกฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิสตรีและการค้า
มนุษย์ 
 

ส่านักงาน 
ปลัด    

กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 



 
 

๖๓ 
 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
  

ส านักปลัด 
กองคลงั  
 

2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม 
การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
การศึกษา 
การสาธารณสุข 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
  

กองคลงั กองช่าง 
 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
 

กองคลงั กองช่าง 
 

4 ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลงั กองช่าง 
 

5 ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง  
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 
  

 

 



 ๖๔  
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 33 35,660,000 33 32,660,000 32 32,360,000 33 34,040,000 34 56,260,000 165 190,980,000 

รวม 33 35,660,000 33 32,660,000 32 32,360,000 33 34,040,000 34 56,260,000 165 190,980,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

18 
6 
 

12 
1 

15 

1,748,000 
190,000 

 
540,536 
200,000 
640,000 

18 
6 
 

12 
1 

15 

1,748,000 
190,000 

 
540,536 
200,000 
640,000 

18 
6 
 

12 
1 

15 

1,748,000 
190,000 

 
540,536 
200,000 
640,000 

 

18 
6 
 

12 
1 

15 
 

1,748,000 
190,000 

 
540,536 
200,000 
640,000 

 

18 
6 
 

12 
1 

15 
 

1,748,000 
190,000 

 
540,536 
200,000 
640,000 

 

90 
30 

 
60 
5 

75 

8,740,000 
950,000 

 
2,702,000 
1,000,000 
3,200,000 

รวม 52 3,318,536 52 3,318,536 52 3,318,536 52 3,318,536 52 3,318,536 260 16,592,680 
3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานการเกษตร 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 

2 
1 
5 

3,500,000 
50,000 

130,000 
รวม 8 3,680,000 8 3,680,000 8 3,680,000 8 3,680,000 8 3,680,000 8 3,680,000 

 

แบบ ผ. 01 



 ๖๕  
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

8 1,916,000 7 846,000 7 846,000 7 846,000 7 846,000 36 5,300,000 

รวม 8 1,916,000 7 846,000 7 846,000 7 846,000 7 846,000 36 5,300,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 120 8,810,000 

รวม 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 24 1,762,000 120 8,810,000 
รวมทั้งสิ้น 125 46,336,536 124 42,266,536 123 41,966,536 124 43,646,536 125 65,866,536 621 240,082,680 

 
 



66 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

45 40,780,000 45 37,780,000 44 37,480,000 45 39,160,000 46 61,380,000 225 216,580,000 

รวมทั้งสิ้น 45 40,780,000 45 37,780,000 44 37,480,000 45 39,160,000 46 61,380,000 225 216,580,000 
 

แบบ ผ. 01/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - - - 

2) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการศึกษาและวฒันธรรม  

2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
18 
6 

11 
1 
5 

 
1,748,000 
190,000 
490,536 
200,000 
140,000 

 
18 
6 

11 
1 
5 

 
1,748,000 
190,000 
490,536 
200,000 
140,000 

 
18 
6 

11 
1 
5 

 
1,748,000 
190,000 
490,536 
200,000 
140,000 

 
18 
6 

11 
1 
5 

 
1,748,000 
190,000 
490,536 
200,000 
140,000 

 
18 
6 

11 
1 
5 

 
1,748,000 
190,000 
490,536 
200,000 
140,000 

 
90 
30 
55 
5 

25 

 
8,740,000 
950,000 

2,452,680 
1,000,000 
700,000 

รวม 41 2,768,536 41 2,768,536 41 2,768,536 41 2,768,536 41 2,768,536 205 13,842,680 
3) ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร  

 
5 

 
130,000 

 
5 

 
130,000 

 
5 

 
130,000 

 
5 

 
130,000 

 
5 

 
130,000 

 
25 

 
650,000 

รวม 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 25 650,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
6 

 
146,000 

 
6 

 
146,000 

 
6 

 
146,000 

 
6 

 
146,000 

 
6 

 
146,000 

 
30 

 
730,000 

รวม 6 146,000 6 146,000 6 146,000 6 146,000 6 146,000 30 730,000 
5) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
21 

 
1,182,000 

 
21 

 
1,182,000 

 
21 

 
1,182,000 

 
21 

 
1,182,000 

 
21 

 
1,182,000 

 
105 

 
5,910,000 

รวม 21 1,182,000 21 1,182,000 21 1,182,000 21 1,182,000 21 1,182,000 105 5,910,000 
รวมทั้งสิ้น 73 4,226,536 73 4,226,536 73 4,226,536 73 4,226,536 73 4,226,536 365 21,132,680 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการผลิตส่ือ
เสริมประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กมี
ส่ือ  อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
การศึกษาและ
การเรียนรู้เท่า
เทียมกัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดหา
หนังสือเสริม
ประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง  และ
เกิดการเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 
อายุ 3 -4 ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง  
และเกิดการเรียน
ตามศักยภาพของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
หนังสือเสริม
ประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 
อายุ 3 -4 ปี 

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

เด็กนักเรียนมี
หนังสือเสริม
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีเครื่องแบบ
นักเรียนท่ีเหมาะสม
และมีคุณภาพและ
แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 
อายุ 3 -4 ปี 

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

เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและ
แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นการเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนท่ี
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน      
(  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง  ) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
โครงการ 

เด็กเล็กได้รับการ
สนับสนุนอาหารที่มี
คุณภาพและตามหลัก
โภชนาการตามความ
เหมาะสมกับวัย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) (  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง  ) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
โครงการ 

เด็กเล็กได้ด่ืมนม
และมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

ส านักปลัด 

8 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เด็กด้านวิชาการ 
สติปัญญา และด้าน
อารมณ์ สังคม 

เด็ก และเยาวชน
ในเขตพื้นท่ีต าบล
ดงสุวรรณ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้
ปฎิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน  กล้าคิด  
กล้าแสดงออก ได้
อย่างเหมาะสมตาม
วัย 

ส านักปลัด 

9 โครงการสาน
สายใยรักจากลูกสู่
แม ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ระลึกถึงพระคุณของแม ่

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดง 

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

เด็กเล็กได้ด าเนิน
กิจกรรมระลึกถึง
พระคุณแม ่

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวน
โครงการ 

ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการ
พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน
บุคลากรทางศึกษา 

ครูผู้ดูแลเด็ก ,ผช.
ครูผู้ดูแลเด็ก, 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก ,ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก, ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรุ้  ความเข้าใจ  
ความสามารถในการปฎิบัติ
ด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

12 โครงการ
ปรับปรุง
ห้องสมุด
ประชาชน
ประจ าต าบล 

เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
ด้านต่างๆ 

ห้องสมุด
ประชาชน  
จ านวน  1  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ 

ส านักปลัด 

13 โครงการ
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
เด็กด้านวิชาการ 
สติปัญญา และด้าน
อารมณ์ สังคม 

จัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดง 

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

เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายเข็ง
แรง  สมบูรณ์ ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
อาหารเสริม   
(นม) โรงเรียน
บ้านดง 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
บ้านดง ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนเหมาะสมตาม
วัย 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านดง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
โครงการ 

นักเรียนได้ด่ืมนม
เพียงพอมีร่างกาย
เจริญเติบโตเหมาะสม
ตามวัย 

ส านักปลัด 

15 โครงการอาหาร
กลางวันใน
โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
บ้านดง ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนเหมาะสมตาม
วัย 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านดง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
โครงการ 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนอาหารท่ีดีมี
คุณภาพมีร่างกาย
เจริญเติบโตเหมาะสม
ตามวัย 

ส านักปลัด 

16 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน 
(ส่งเสริมงานอาชีพ) 

เพ่ือส่งเสริมการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพร่และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่นักเรียน
ตลอดจนผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านดง 

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

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การประกอบอาชีพที่เลือก
และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการ
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล  
(1 ต าบล 1 
โรงเรียน
คุณภาพ) 

เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ 
โรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ท้ัง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความ 
สามารถในการบริหารจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ส านักปลัด 

18 โครงการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
นักเรียน  กลุ่ม
โรงเรียนดอก
ค าใต้ 1 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก
ด้านวิชาการ 
สติปัญญา และ
ด้านอารมณ์ 
สังคม 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 

ส านักปลัด 

รวม 18 โครงการ 1,748,000 1,748,000 1,748,000 1,748,000 1,748,000  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวนั
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกการให้
ประชาชนด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ในวนั
ส าคัญทางศาสนา 

ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ  จ านวน  
11  หมู่บ้าน 

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

ประชาชนด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา
ประชาชน/เยาวชน
ต าบลดงสุวรรณ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/เยาวชนเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพและ
สร้างความสามัคคี 

ประชาชน/
เยาวชนต าบลดง
สุวรรณ 

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

ประชาชน/
เยาวชนมีความรัก
ความสามัคคี   มี
สุขภาพท่ีดี  
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น
ลอยกระทง 

เพื่อจัดกิจกรรมสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทง/แห่ประทีป
โคมไฟ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ 

มีการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงสืบไป 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 



 75  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกราต์
และรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม  
อนุรักษ์ประเพณี  
วัฒนธรรม และเป็นการ
แสดงความเคารพต่อผุ้
สูงอายุและผู้ท่ีเคารพนับถือ 

ผู้สูงอายุ/
ประชาชน
ต าบลดง
สุวรรณ   

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ประเพณีสงกรานต์
และให้ความส าคัญ
กับผู้สูงอายุในต าบล 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวอ่าง
เก็บน้ าหนอง
ขวาง 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
อ่างเก็บน้ าหนองขวาง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอ่าง
เกบ็น้ าหนอง
ขวาง 

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

จ านวนนักท่องเท่ียว
เข้ามาเท่ียวในต าบล
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
ต าบลดงสุวรรณ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมและเพ่ือให้สภา
วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับ
การอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องิ่นได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรณรงค์คัด
แยกและลดปริมาณ
ขยะมุลฝอยใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการขัดการขยะ
มูลฝอย 

คัดแยกและลด
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนท าปุ๋ย
อินทรีย์ ท าเสวียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้นและ
มลพิษจากขยะ
ลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์  

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

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

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันการจิด
เอดส์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าแก่สุนัข และแมว ใน
การขจัดโรคป้องกันการ
แพร่ระบาดสู่คน 

บริการวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และ
ฉีดวัคซีนฯ แก่สุนัข
และแมว 

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

สุนัขและแมวได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่าง
ครอบคลุม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

เยาวชน/
ประชาชน ต าบล
ดงสุวรรณ  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนป้องกันการเกิด
โรคและการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชน 

เพื่อสร้างจิตส านึกลด
ประมาณขยะ รักษา
ส่ิงแวดล้อมสุขอนามัยใน
ครัวเรือน 

ครัวเรือนใน
ต าบลดงสุวรรณ 

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

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมสุขอนามัย
ในครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติด 

เยาวชน/
ประชาชน ต าบล
ดงสุวรรณ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

ปัญหายาเสพติดในต าบลดง
สุวรรณลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวใน
พื้นท่ีหมู่ 1 -11 
ตัวละ 30 บาท  

33,780 33,780 33,780 33,780 33,780 จ านวน
โครงการ 

สุนัขและแมวในเขตพื้นท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว  

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงานสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 อุดหนุนหมู่บ้านตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 11 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี  

สนับสนุน
งบประมาณ หมู่ 
1 – 11 หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท  

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง  

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 อุดหนุนส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียบสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อส ารวจ
ข้อมูล
ประชากรสุนัข
และแมว 

ส ารวจสุนัขและ
แมวในพื้นท่ี หมู่ 
1 – 11 ปีละ 2 
ครั้ง ๆ ละ 3 บาท  

6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 จ านวน
โครงการ 

สุนัขและแมวใน
พื้นท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนสัตว์ครบ
ทุกตัว  

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม่  

เพื่อป้องกัน
การแพร่
ระบาดโรค
อุบัติใหม่ 

อบรมรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคแพร่
ระบาด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนป้องกัน
การเกิดโรคและ
การแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 11 โครงการ 490,536 490,536 490,536 490,536 490,536  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ ผู้
ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใช้ชีวิตผู้
พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ท้ัง
ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม 

ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการ 

มีการพัฒนาระบบ
การดูแล ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส โดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

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

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมผลิต
เตาอั้งโล้ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อประหยัด
พลังงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมผลิตเตาอั้งโล้
ประสิทธิภาพสูง ประหยัด
พลังงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ  

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

มีการส่งเสริมผลิต
เตาอั้งโล้
ประสิทธิภาพสูง 
ประหยัดพลังงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านัก
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมอบรมรับ
ความรู้ มีอาชีพ 

กลุ่มเยาวชนต าบล
ดงสวุรรณ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

สร้างอาชีพเสริมให้
เยาวชนเพื่อเพิ่ม
รายได้และห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านัก
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีรายได้
จากการฝึกอาชีพ  

ผู้สูงอายุต าบลดง
สุวรรณ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีรายได้จาก
การฝึกอาชีพ  

ส านัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรี 

เพื่อให้สตรีได้มีความรู้ 
ได้ร่วมกิจกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มสตรี ต าบลดง
สุวรรณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

สตรีมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น ได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

ส านัก
ปลัด 

5 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตให้แก่
ผู้สูงอายุ  

กลุ่มผู้สูงอายุต าบล
ดงสุวรรณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีขวัญ
และก าลังใจท่ีดี  

ส านัก
ปลัด 

รวม 5 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  
  
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
3.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

พื้นท่ีต าบลดง
สุวรรณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ทรัพยากรป่าได้รับการดูแล
เพิ่มมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริม
ปลูกฟ่าง,กกราชินี
ส าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต
ไม้กวาดลายดอก
แก้ว  

เพื่อให้มีแหล่ง
วัตถุดิบในการท าไม้
กวาดลายดอกแก้ว  

เกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพไม้กวาดดอก
แก้ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

กลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอก
แก้วมีแหล่งวัตถุดิบไว้ใช้ใน
การผลิตไม้กวาด 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์  

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์  

ประชาชนท่ัวไป 
และเกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนได้
น าความรู้ไปปรับใช้
ในการท า
การเกษตร 

ประชาชนท่ัวไป 
และเกษตรกร  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้น าความรู้ไป
ปรับใชในการท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
3.1 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ใน
ชุมชน   

พื้นท่ีต าบลดง
สุวรรณ  
หมู่ท่ี 1 -11  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชต่าง ๆ ใน
ชุมชน  

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย    
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า  

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจาก
หมอกควันและไฟป่า 

พื้นท่ีต าบลดงสุวรรณ 
หมู่ท่ี 1 – 11 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากหมอก
ควันและไฟป่า 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลส าคัญ  

เพื่อลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ  

ประชาชนท่ีสัญจรได้รับ
ความปลอดภัย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการ 

จ านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุและอุบัติภัย
ลดลง 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมฝึกซ้อม
และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อส่งเสริมองค์กร
ชุมชนให้ช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทา สา
ธารณภัยในชุมชน  

ฝ่ายปกครอง อปพร. 
กรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนท่ัวไป  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

องค์กรชุมชนมีทักษะ
ในการช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย    
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ไฟป่า 

เพ่ือป้องกันปัญหา
ไฟป่า 

ก่อสร้างแนวกันไฟป่า
พ้ืนที่ต าบลดงสุวรรณ 
หมู่ที่ 1 -11 

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

ลดการเกิดปัญหาไฟป่า
ในพ้ืนที่การเกษตรและที่
อยู่อาศัยของประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนและเป็น
สถานที่กลางในการ
รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร 

มศีูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกมาก
ข้ึนและมีสถานที่กลางใน
การรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพ้ืนที่  

จิตอาสาภัยพิบัติ ฝ่าน
ปกครอง อปพร. 
กรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไป  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

มีการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนที่ 

ส านักปลัด  

รวม 6 โครงการ 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
งานรัฐพิธี วัน
ส าคัญต่าง ๆ  

ประชาชน, พนักงานร่วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
งานรัฐพิธี วันส าคัญต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
วันส าคัญต่าง ๆ  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชน, พนักงาน
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ งานรัฐ
พิธี วันส าคัญต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต. และผู้บริหาร อบต. 

จัดการเลือกตั้งท่ัวไป
ของ อบต.ดงสุวรรณ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
โครงการ 

การเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

3 โครงการ อบต.
สัญจร พบ
ประชาชน 

เพื่อออกหน่วยให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการของ อบต.  

ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ  

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

ประชาชนได้รับบริการ
ได้พบปะคณะผู้บริหาร
ได้เสนอแนะปัญหา
ความต้องการต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน 

เพื่อสร้างจิตส านึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภา 
อบต. และประชาชน  

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภา อบต. และ
ประชาชนท่ัวไป  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภา อบต. มี
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพและ
บูรณาการแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัคิดท่ีจะ
พัฒนาและร่วมจัดท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

มีการจัดท าแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด  

6 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นในการ
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บริหาร ผู้น า
ท้องท่ี และสมาชิก 
สภา อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เพื่อปลูกฝังให้ชุมชนเกิด
จิตส านึกในความเป็น
ชาติไทยมีความสามัคคี
สมานฉันท์ 

ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ชุมชนมีจิตส านึกในความ
เป็นไทย ชุมชนมีความ
รักความสมัครสมาน
สามัคคี 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงสุวรรณ 

เพื่อทราบระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ได้รับบริการ 

ส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 
1 ครั้ง/ปี 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน
โครงการ 

ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ได้รับบริการ 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  

อบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
ให้เยาวชน และ
ประชาชน  

เยาวชนและ
ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ 

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

เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ใน
การใช้คอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ด้านกฎหมายเบื้องต้น  

เพื่ออบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ผู้น า
ท้องถิ่นและ
ประชาชน 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และ
ประชาชนต าบลดง
สุวรรณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ิน 
และประชาชนได้รับ
ความรู้ทางกฎหมาย
สามารถน าไปช่วยเหลือ
คนในชุมชน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น  

ส านักปลัด 

12 โครงการจ้างส ารวจ
และปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือส ารวจและปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การส ารวจและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
โครงการ 

มีการส ารวจและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 

13 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนที่ร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง 

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างสามารถปฏิบัต
งานได้อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 

14 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ให้
มากขึ้น 

การจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
โครงการ 

การจัดเก็บรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและ
พัฒนาโครงการ
อินเตอร์เน็ตต าบล 

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ในด้านต่าง ๆ  

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารในองค์การ
บริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ 1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล ความรู้ จาก
อินเตอร์เน็ต  

ส านักปลัด 

16 โครงการจัดต้ัง 
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว 

จัดต้ัง ปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 11 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

17 โครงการ 
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อให้ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และประชาชน
ท่ัวไปได้ร่วมถวายสัตย์
ปฏิญาณตนเป็น
พลเมืองท่ีดี 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
โครงการ 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไป ได้
ทราบการกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่น  

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการจัดนิทรรศการ
วันดอกค าใต้งาม  

เพื่อจัดกิจกรรม
นิทรรศการวันดอกค าใต้
งาม 

ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และ
ประชาชน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันดอก
ค าใต้งาม 

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

ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น และ
ประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันดอกค าใต้
งาม 

ส านักปลัด 

19 โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีใน
การต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  

เพื่อเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีใน
การต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีฯ 

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดง
สุวรรณ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักปลัด 

20 โครงการรู้เท่าทันส่ือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้ความรู้เท่าทันส่ือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

ประชาชน เยาวชน 
ต าบลดงสุวรรณ  

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

ประชาชน เยาวชน มี
ความรู้ เท่าทันส่ือ
และเทคโนโลยีดิ
จดทัล  

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการ
เกี่ยวกับการ
รับรองและ
พิธีการ  

เพื่อรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล การ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ งาน
รัฐพิธี วันส าคัญต่าง 
ๆ  

การรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะ
บุคคล การประชุม
สภาท้องถิ่น การจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  
งานรัฐพิธี  
วันส าคัญต่าง ๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
โครงการ 

มีการรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล การ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
งานรัฐพิธี วัน
ส าคัญต่าง ๆ 

ส านัก
ปลัด  

รวม 21 โครงการ 1,182,000 1,182,000 1,182,000 1,182,000 1,182,000  
 
 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
27 

 
35,400,000 

 
27 

 
32,400,000 

 
26 

 
32,100,000 

 
27 

 
33,780,000 

 
28 

 
56,000,000 

 
135 

 
189,680,000 

รวม 27 35,400,000 27 32,400,000 26 32,100,000 27 33,780,000 28 56,000,000 135 189,680,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  
     2.1 แผนงานสาธารณสุข 
     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 

10 

 
50,000 

500,000 

 
1 

10 

 
50,000 

500,000 

 
1 

10 

 
50,000 

500,000 

 
1 

10 

 
50,000 

500,000 

 
1 

10 

 
50,000 

500,000 

 
5 

50 

 
250,000 

2,500,000 
รวม 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 55 2,750,000 

3) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
2 
1 

 
3,500,000 

50,000 

 
2 
1 

 
3,500,000 

50,000 

 
2 
1 

 
3,500,000 

50,000 

 
2 
1 

 
3,500,000 

50,000 

 
2 
1 

 
3,500,000 

50,000 

 
10 
5 

 
17,500,000 

250,000 
รวม 3 3,550,000 3 3,550,000 3 3,550,000 3 3,550,000 3 3,550,000 15 17,750,000 

4) ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
1 

 
700,000 

 
1 

 
700,000 

 
1 

 
700,000 

 
1 

 
700,000 

 
1 

 
700,000 

 
5 

 
3,500,000 

รวม 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 5 3,500,000 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
3 

 
580,000 

 
3 

 
580,000 

 
3 

 
580,000 

 
3 

 
580,000 

 
3 

 
580,000 

 
15 

 
2,900,000 

รวม 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 15 2,900,000 
รวมทั้งสิ้น 45 40,780,000 45 37,780,000 44 37,480,000 45 39,160,000 46 61,380,000 225 216,580,000 

  

แบบ ผ. 01 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
10 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 10  
หมู่ท่ี 1  

900,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า 
คสล. แบบมีฝาปิด 
ซอย 10 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. แบบมี
ฝาปิด ซอย 
10 หมู่ท่ี 1 

- 1,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 6 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 6  
หมู่ท่ี 1  

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า 
คสล. ซอย 11 
หมูท่ี่ 1 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. ซอย 11 
หมู่ท่ี 1 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
11 หมู่ท่ี 1 
(ยกระดับถนน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 11 หมู่ท่ี 
1 ได้รับการ
ยกระดับถนน 

- - - - 2,200,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อ
ประปา (ท่อหล็ก) 
จากหนองขวาง – 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบการส่งน  าท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้น  าได้อย่างเพียงพอ  

วางท่อประปา 
(ท่อหล็ก) จาก
หนองขวาง – 
หมู่ท่ี 4 

1,400,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ใน
พื นท่ีต าบล
ดงสุวรรณ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) 
หมู่ท่ี 1 -11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ใน
พื นท่ีอย่างท่ัวถึง  

ขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน (ไฟ
กิ่ง) หมู่ท่ี 1 -
11 

- 1,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าแสง
สว่างทั่วถึง สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
ซอย 9 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง  
ซอย 9  
หมู่ท่ี 1 

- - 2,300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
5 (ซอยสุสาน)  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 5 (ซอย
สุสาน)  
หมู่ท่ี 1 

- - - 890,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการขุดลอก
คลองฝายหลวง 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ  

คลองฝาย
หลวงได้รับ
การขุดลอก 

- - - - 300,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

11 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
ห้วยส้าน หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนลูกรัง
สายห้วยส้าน 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

- - - 1,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

12 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ซอย 
6 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 
ซอย 6  
หมู่ท่ี 1 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา ซอย 6 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 
ซอย 6  
หมู่ท่ี 1 

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

14 โครงการปรับปรุง (รื อ
ถอน) หอถังสูงประปา 
ซอย 9 หมู่ท่ี 1 

เพื่อรื อถอนหอถังสูง
ประปา  

หอถังสูง
ประปาได้รับ
การรื อถอน  

- 100,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

15 โครงการก่อสร้าง
ท านบกั นน  าล า
ห้วยส้าน หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน  า 
โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง 

ท านบกั นน  า
ล าห้วยส้าน 

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

16 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายการเกษตร 
(ถนนลูกรังบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร 
(ถนนลูกรังบด
อัดแน่น)  
หมู่ที่ 1 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนทางขึ นพระ
ธาตุดงวุสรรณ
บรรพต หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนทางขึ น
พระธาตุดง
สุวรรณ
บรรพต 

- - - - 4,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 -  

11 

กองช่าง  

18 โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม
ระบายน  าล าห้วย
ป่าสัก หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ท่อลอด
เหล่ียม
ระบายน  าล า
ห้วยป่าสัก 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1  

กองช่าง  

19 โครงการเปล่ียน
ท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ระบบส่งน  าท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

เปล่ียนท่อ
ประปา
ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

- 1,500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง
และท่ัวถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



100 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  าแบบมี
ฝาปิด ซอย 11 
เช่ือมซอย 13  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า
แบบมีฝาปิด 
ซอย 11 
เช่ือมซอย 
13 หมู่ท่ี 2 

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2  

กองช่าง  

21 โครงการขุดลอกสระ
น  า
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

สระน  า
สาธารณประโ
ยชน์ หมู่ท่ี 2 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้อย่าง
เพียงพอ  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

22 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
ซอย 10 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร ไปมา
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย  

ฝาปิดราง
ระบายน  า 
ซอย 10  
หมู่ท่ี 2 

- - - - 300,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



101 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
ซอย 11 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร ไปมา
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ฝาปิดราง
ระบายน  า 
ซอย 11  
หมู่ท่ี 2 

300,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2  

กองช่าง  

24 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
ซอย 13 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร ไปมา
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ฝาปิดราง
ระบายน  า 
ซอย 13  
หมู่ท่ี 2 

- 300,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

25 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
ซอย 14 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร ไปมา
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ฝาปิดราง
ระบายน  า 
ซอย 14  
หมู่ท่ี 2 

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการขุดลอก
ล าห้วยดง หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ล าห้วยดง  
หมู่ท่ี 2 ได้รับ
การขุดลอก  

- - - 590,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2  

กองช่าง  

27 โครงการก่อสร้าง
พนังกั นน  า ซอย 
12 หมู่ท่ี 2 ล า
ห้วยดง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

พนังกั นน  า 
ซอย 12  
หมู่ท่ี 2  
ล าห้วยดง 

- - - - 400,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

28 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
เช่ือมซอย 11 – 
ซอย 13 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนเช่ือม
ซอย 11 – 
ซอย 13  
หมู่ท่ี 2 ได้รับ
การซ่อมแซม 

100,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



103 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการก่อสร้าง
สะพานเช่ือม หมู่
ท่ี 2 – หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

สะพานเช่ือม 
หมู่ท่ี 2 – 
หมู่ท่ี 3 

- 5,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2  

กองช่าง  

30 โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม 
คสล. ระบายน  า
ห้วยป่าไร่ – ภูแว้ 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ท่อลอด
เหล่ียม คสล. 
ระบายน  า
ห้วยป่าไร่ – 
ภูแว้ 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

31 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล  
หมู่ท่ี 2 

- - - 2,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

32 โครงการปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร (ลูกรัง
บดอัด) หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน
สาย
การเกษตร 
(ลูกรังบดอัด) 
หมู่ท่ี 2 

- - - - 5,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2  

กองช่าง  

33 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 3 

5,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

34 โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร 
หมู่ท่ี 3 ได้รับ
การซ่อมแซม  

- 1,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการขุดลอก
คลองห้วยดง  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง
ห้วยดง หมู่ท่ี 3 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

36 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
หนองขวาง ถนน
สายการเกษตร หมู่
ท่ี 3 – หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สาย
หนองขวาง 
ถนนสาย
การเกษตร หมู่
ท่ี 3 – หมู่ท่ี 4 

- - - 5,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

37 โครงการขุดลอก
สระเก็บน  า
สาธารณะ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอ 

สระเก็บน  า
สาธารณะ  
หมู่ท่ี 3 

- - - - 300,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล  
หมู่ท่ี 3 

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

39 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ดงเจ้า
บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ 
บริเวณดงเจ้าบ้าน ให้มี
ความสะอาด ปลอดภัย มี
ความแข็งแรงทนทานขึ น 

ดงเจ้าบ้าน 
หมู่ท่ี 3 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

- 100,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่ 
มีพื นที่สาธารณะ
ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง ใช้ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

40 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
16 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 16  
หมู่ท่ี 3 

- - 5,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 3 
– สว่างอารมณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสายห้วย
ดอกเข็ม – 
สว่างอารมณ์ 

- - - 7,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

42 โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน  า 
ห้วยโทกผา หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
ในการอุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

อ่างเก็บน  าห้วย
โทกผา 

- - - - 20,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  
1-11  

กองช่าง  

43 โครงการปรับปรงุ
อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนในพื ยที่ ได้
มีอาคารเอนกประสงค์ที่มี
ความแข็งแรง มั่นคง ใช้เป็น
พื นที่สาธารณประโยชน์  

อาคาร
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 

100,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่ 
มีอาคาร
เอนกประสงค์ ท่ี
มีความมั่นคง 
แข็งแรงใช้  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

44 โครงการก่อสร้าง
พนังกั นน  าล าห้วยดง 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

พนังกั นน  าล าห้วย
ดง หมู่ท่ี 3 

- 200,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3  

กองช่าง  

45 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (แสง
สว่าง) หมู่ที่ 1 -11 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่
มีแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง 
สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แสงสว่าง) 
หมู่ที่ 1 -11 อุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- - 1,000,000 - - จ านวน
โครงการ  

ประชาชนในพื นที่
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  

1 - 11 

กองช่าง  

46 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า คสล. 
ซอย 16 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. ซอย 16  
หมู่ท่ี 4 

- - - 1,000,000 - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบยุ้งฉาง หมู่
ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. รอบยุ้ง
ฉาง หมู่ที่ 4 

- - - - 200,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

48 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
คสล. ซอย 16/1 หมู่
ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ฝาปิดรางระบาย
น  า คสล. ซอย 
16/1 หมู่ที่ 4 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

49 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน  า 
คสล. ซอย 16/2 หมู่
ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ฝาปิดรางระบาย
น  า คสล. ซอย 
16/1 หมู่ที่ 4 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

50 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน  าล า
ห้วยโป่ง เช่ือม 2 
จุด หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายชะลอน  าล า
ห้วยโป่ง เช่ือม 2 
จุด หมู่ท่ี 4 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
รอบอาคารยุ้งฉาง 
หมู่ท่ี 4  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคารยุ้ง
ฉาง หมู่ท่ี 4 ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย และ
มั่นคงแข็งแรง สามารถ
ใช้เป็นพื นท่ี
สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้านได้  

ภูมิทัศน์
บริเวณรอบ
อาคารยุ้งฉาง 
หมู่ท่ี 4 ได้รับ
การปรับปรุง  

- - - 100,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จาก
อาคาร และ
พื นท่ีบริเวณรอบ
อาคารยุ้งฉาง 
หมู่ท่ี 4 ได้ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

52 โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร (สาย
หนองขวาง)  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร 
(สายหนอง
ขวาง)  
หมู่ท่ี 4 

- - - - 5,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

53 โครงการปรับปรุง
ถนน (ลูกรังบดอัด) 
ถนนสาย
การเกษตรข้าง
โรงสี หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน (ลูกรังบด
อัด) ถนนสาย
การเกษตรข้าง
โรงสี หมู่ท่ี 4 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

54 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เช่ือม 
หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 5 
– หลังรร.บ้านดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล.
เช่ือม หมู่ท่ี 4 - 
หมู่ท่ี 5 – 
หลังรร.บ้านดง 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

55 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 4 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่มี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4  

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
22 หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 22  
หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 9 

- - - 200,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
23 หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 23  
หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 4 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

58 โครงการปรับปรุง
รางระบายน  า ซอย 
22 หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 8 – ห้วยโป่ง 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
ซอย 22  
หมู่ท่ี 5 เช่ือม 
หมู่ท่ี 8 – 
ห้วยโป่ง 

300,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

59 โครงการขุดลอก
ล าห้วยโป่ง หมู่ท่ี 
5 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล า
ห้วยโป่ง  
หมู่ท่ี 5 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

60 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน  าล า
ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายชะลอน  า
ล าห้วยโป่ง 
หมู่ท่ี 5 

- - 2,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

61 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล  
หมู่ท่ี 5 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ีมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

62 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (เปล่ียน
ท่อเหล็ก) หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

เปล่ียนท่อเหล็ก) 
หมู่ท่ี 5 

- - - - 2,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

63 โครงการปรับปรุงถนน
สายการเกษตร หมู่ท่ี 5 
(ลุ่มบ้าน – บนบ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
5 (ลุ่มบ้าน – บน
บ้าน) 

4,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง  

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. แบบมีฝา
ปิด ซอย 30 หมู่ที่ 6 
(โครงการต่อเน่ือง) 

เพ่ือให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  า คสล. 
แบบมีฝาปิด ซอย 
30 หมูที่ 6 
(โครงการต่อเน่ือง) 

- 300,000 - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

65 โครงการก่อสร้าง
ศาลา
เอนกประสงค์ 
ซอย 30 หมู่ท่ี 6 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม และเป็นพื นท่ี
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน  

ศาลา
เอนกประสงค์ 
ซอย 30  
หมู่ท่ี 6 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีพื นท่ี
สาธารณประโยชน์
ใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

66 โครงการวางท่อ
ระบายน  าถนน
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 บ้านกอง
แล 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบาย
น  าถนน
ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
6 บ้านกองแล 

- - - 300,000 - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

67 โครงการก่อสร้าง
ฝายคอนกรีตห้วย
ขี เสือ 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายคอนกรีต
ห้วยขี เสือ 

- - - - 800,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

68 โครงการก่อสร้าง
ฝายคอนกรีต
เหมืองหลวง  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอ 

ฝายคอนกรีต
เหมืองหลวง 

800,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

69 โครงการปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร 
หมู่ท่ี 6 ได้รับ
การปรับปรุง 

- 4,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

70 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่
มีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

71 โครงการขุดลอก
ห้วยขี เสือ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกห้วยขี 
เสือ 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

72 โครงการก่อสร้าง
รั วที่สาธารณะ หมู่
ท่ี 6 

เพื่อให้พื นท่ีสาธารณะมีขอบเขต
ท่ีแน่นอนและมั่นคง แข็งแรง 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรั วที่
สาธารณะ หมู่ท่ี 
6 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

73 โครงการสร้างสวน
สุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านกองแล 

เพ่ือสร้างพื นที่สาธารณะให้
ประชาชนในพื นที่ได้ออกก าลังกาย 
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนได้
ด้วยตนเอง 

สวนสุขภาพ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
บ้านกองแล 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็ง  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

74 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล ท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่
ท่ี 7 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

75 โครงการขุดลอก
ล าห้วยท่าสันครก 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกราง
ระบายน  าล า
ห้วยท่าสัน
ครก หมู่ท่ี 7 

- 2,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

76 โครงการขุดลอก
หนองบัวแซะ หมู่
ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ลอกหนองบัว
แซะ หมู่ท่ี 7 

- - 2,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

77 โครงการขุด
ลอกหนองกอง
หญ้า หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ลอกหนอง
กองหญ้า หมู่
ท่ี 7 

- - - 2,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

78 โครงการขุด
ลอกหนองบอน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

หนองบอน 
หมู่ท่ี 7 

- - - - 2,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

79 โครงการขุด
ลอกล าเหมือง
บ้านใต้ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ล าเหมือง
บ้านใต้ หมู่ท่ี 
7 

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

80 โครงการ
ปรับปรุงถนน
สายริมน  าอิง(ลง
หินคลุกบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน
สายริมน  าอิง
(ลงหินคลุกบด
อัดแน่น) หมู่ท่ี 
7 

- 3,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

81 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สายริมน  าอิง หมู่
ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ถนนสายริมน  า
อิง หมู่ท่ี 7 

- - 5,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

82 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สายคลองส่งน  า
พลังงานไฟฟ้า  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ถนนสายคลอง
ส่งน  าพลังงาน
ไฟฟ้า 

- - - 4,500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังบด
อัดแน่นถนนสาย
สถานีสูบน  า
พลังงานไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 7  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรัง
บดอัดแน่น
ถนนสาย
สถานีสูบน  า
พลังงาน
ไฟฟ้า 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

84 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 
7  

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

85 โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแลนน  า 

ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 ได้รับการ
ปรับปรุง 

- 2,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

86 โครงการปรับปรุง
ถนนสายการเกษตร
โดยลงหินคลุกบด
อัดแน่น (สายหนอง
อินตา) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตรโดยลง
หินคลุกบดอัดแน่น 
(สายหนองอินตา) 
หมู่ท่ี 7 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

87 โครงการปรับปรุง
ถนนสายคลองส่งน  า
พลังงานไฟฟ้าโดย
ลงหินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสายคลองส่ง
น  าพลังงานไฟฟ้า
โดยลงหินคลุกบด
อัดแน่น 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

88 โครงการปรับปรงุระบบ
บาดาลหนองขวาง หมู่
ที่ 7  

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแลนน  า 

ระบบบาดาลหนอง
ขวาง ได้รับการ
ปรับปรุง 

- - - - 5,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

89 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาผิวดิน
บ้านห้วยดอกเข็ม 
หมู่ท่ี 7 (หนอง
ขวาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ แก้ไข
ปัญหาการขาดแลน
น  า 

ระบบประปา
ผิวดินบ้าน
ห้วยดอกเข็ม 
หมู่ท่ี 7 
(หนองขวาง) 

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

90 โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาผิวดิน
ต าบลดงสุวรรณ 
(หนองขวาง) หมูที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ระบบประปาผิว
ดินต าบลดง
สุวรรณ (หนอง
ขวาง) 

- 2,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

91 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ที่
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นที่ มีอาคาร
เอนกประสงค์ที่ใช้ใน
การประชุม  และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 

อาคาร
เอนกประสงค์ที่
สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 
7 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่ มี
อาคารเอนกประสงค์ที่มี
ความแข็งแรง มั่นคง 
ปลอดภัย ใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

92 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน  าล า
ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ (ห้วย
ดินกี่) หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน  า 

ฝายชะลอน  า
ล าห้วย
สาธารณะ
ประโยชน์ 
(ห้วยดินกี่) 
หมู่ท่ี 8 

- - - 1,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

93 โครงการก่อสร้าง
ถังเก็บน  าใส คสล. 
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ถังเก็บน  าใส 
คสล. ประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
8 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

94 โครงการวางท่อ
ระบายน  า คสล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
21 หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

ท่อระบายน  า 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก ซอย 21 
หมู่ที่ 8 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



125 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ข้างวัดปงสนุก หมู่
ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอยข้างวัด
ปงสนุก หมู่ท่ี 
8 

- 400,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

96 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า 
คสล. แบบมีฝา
ปิด ซอย 19 หมู่
ท่ี 8 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. แบบมี
ฝาปิด ซอย 
19 หมู่ท่ี 8 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

97 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
20 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 20 หมู่
ท่ี 8 

- - - 400,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. ซอย 
20 หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. ซอย 20 
หมู่ท่ี 8 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

99 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลงัโรงเรียน
บ้านดง หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. สาย
หลังโรงเรียน
บ้านดง หมู่ท่ี 8 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

100 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า ซอย 17 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
ซอย 17 หมู่ท่ี 
8 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

101 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล. แบบมี
ฝาปิดถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. แบบมีฝาปิด
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

- - 3,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 21 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
21 หมู่ที่ 8 

- - - 300,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

103 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาลที่
สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 
8 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

104 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 8 

2,000,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

105 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายห้วย
ดินกี่ (สาย
การเกษตร) หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. สาย
ห้วยดินกี่ (สาย
การเกษตร) หมู่
ที่ 8 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



128 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

106 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร
(ลงหินคลุกบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร(ลง
หินคลุกบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 8 

- - 2,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

107 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
19 (เช่ือมหมู่ท่ี 
8 – หมู่ท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
19 (เช่ือมหมู่ท่ี 
8 – หมู่ท่ี 3) 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

108 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 21 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
21 หมู่ท่ี 8 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

109 โครงการ
ก่อสร้างพนัง
กั นน  า คสล. 
ล าห้วยโป่ง หมู่
ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

พนังกั นน  า 
คสล. ล าห้วย
โป่ง หมู่ท่ี 8 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 

กองช่าง  

110 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 
9 

- 2,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง  

111 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร 
หมู่ท่ี 9 

- - - 2,000,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

112 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
24 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 24 หมู่
ท่ี 9 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง  

113 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน  า 
คสล. แบบมีฝาปิด 
ซอย 24 หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน  า 
คสล. แบบมี
ฝาปิด ซอย 
24 หมู่ท่ี 9 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง  

114 โครงการขุดลอก
รางระบายน  าเช่ือม
จ่อล าห้วยโป่ง หมู่
ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

รางระบาย
น  าเช่ือมจ่อล า
ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 
9 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

กองช่าง  

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

115 โครงการวางท่อ
ประปา PVC 
ซอย 4 หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

วางท่อประปา 
PVC ซอย 4 
หมู่ท่ี 10 

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

116 โครงการ่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
ข้าง
วิทยาลัยเทคนิค
ดอกค าใต้ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สาย
ข้าง
วิทยาลัยเทคนิค
ดอกค าใต้ 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

117 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
ซอย 4 หมู่ท่ี 
10 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

118 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 3 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
3 หมู่ท่ี 10 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

119 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย 
1, ซอย 2, ซอย 4 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ใน
พื นที่อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง ซอย 1, ซอย 
2, ซอย 4 หมู่ที่ 10 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
มีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง  

120 โครงการติดตั งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ขนาด 250 วัตต์ 
(โคมไฟกิ่งเด่ียว) 
ถนนสายเทคนิคดอก
ค าใต้ หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ใน
พื นที่อย่างทั่วถึง 

โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ขนาด 250 วัตต์ 
(โคมไฟกิ่งเด่ียว) 
ถนนสายเทคนิค
ดอกค าใต้ 

- - 300,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
มีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

121 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์
ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 
10 

เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ 
มีลานเอนกประสงค์ที่ใช้
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้าน 

ลาน
อเนกประสงค์
ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่
ท่ี 10 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ท่ีใช้ในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

122 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแลนน  า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 
10 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

123 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ 
มีอาคารเอนกประสงค์ที่
ใช้ในการประชุม  และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน 

อาคาร
เอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
10 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่ มีอาคาร
เอนกประสงค์ที่มีความ
แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ใช้
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้าน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

124 โครงการวางท่อ
ระบายน  าพร้อม
บ่อพัก ซอย 2 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น  าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน  า
พร้อมบ่อพัก ซอย 2 
หมู่ท่ี 10 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

การระบายน  า
สะดวก ลด
ปัญหาน  าท่วม
ขัง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

125 โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอน  าล าห้วย
สันป่าสัก หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ แก้ไข
ปัญหาการขาดแลน
น  า 

ฝายชะลอน  าล าห้วย
สันป่าสัก หมู่ท่ี 10 

- - 1,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

126 โครงการก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะ
ครัวเรือน หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ครัวเรือนใน
พื นท่ีสามารถก าจัด
ขยะ ได้อย่างถูก
สุขอนามัย  

ระบบก าจัดขยะ
ครัวเรือน หมู่ท่ี 10 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชน
สามารถก าจัด
ขยะได้ถูกต้อง 
และถูก
สุขอนามัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



135 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

127 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ี ได้มีอาคาร
เอนกประสงค์ท่ีมีความ
แข็งแรง มั่นคง ใช้เป็น
พื นท่ี
สาธารณประโยชน์ 

อาคาร
เอนกประสงค์
ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่
ท่ี 11 ได้รับ
การปรับปรุง 

- - - - 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ี มีอาคาร
เอนกประสงค์ 
ท่ีมีความมั่นคง 
แข็งแรงใช้  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

128 โครงการขุดลอก
สระน  าสาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแลนน  า 

สระน  า
สาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 

500,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

129 โครงการก่อสร้าง
เมรุสุสานหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อใช้เป็นฌาปนสถาน
ประจ าหมู่บ้าน และ
พื นท่ีหมู้บานใกล้เคียง 

เมรุสุสาน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 

- 2,000,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่
มีสถานที่ใช้ใน
กิจกรรมฌาปนกิจ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

130 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ แก้ไข
ปัญหาการขาดแลน
น  า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 
11 

- - 2,000,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

131 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล
เพื่อ
การเกษตร 
หมู่ท่ี 11 

- - - 500,000 - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

132 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี 11 

- - - - 2,000,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน  า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



137 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

5,000,000 
 

- - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

134 โครงการติดตั งโคม
ไฟฟ้าแบบกิ่งเด่ียว 
ขนาด 250 วัตต์ 
ถนนทางหลวง
ชนบทสายกองแล 
– บ้านกว้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ในพื นท่ีอย่าง
ท่ัวถึง 

โคมไฟฟ้าแบบกิ่งเด่ียว 
ขนาด 250 วัตต์ ถนน
ทางหลวงชนบทสาย
กองแล – บ้านกว้าน 

- 500,000 - - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย มีไฟฟ้า
แสงสว่างท่ัวถึง 
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

135 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร
(หินคลุกบด
อัดแน่น) 
หมู่ท่ี11 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนใช้ใน
การ
คมนาคม 
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร
(หินคลุกบด
อัดแน่น) หมู่
ท่ี11 ได้รับ
การปรับปรุง 

- - 500,000 - - จ านวน
โครงการ 

ประชาชน
มีการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง  

รวม 135 
โครงการ 

 35,400,000 32,400,000 32,100,000 33,780,000 56,000,000  

 
 
 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาสัสาธารณสุข และการกีฬา   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
ตนเอง ของผู้สูง
วัย  

ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเอง สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
ตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี  

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

รวม 1      โครงการ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพจัก
สานไม้ไผ่ 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
จักสานไม้ไผ่  

มีการส่งเสริมอาชีพ
จักสานไม้ไผ่ ให้
ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้เพิ่มมาก
ขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

2 โครงการอบรม
การจัดดอกไม้สด 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
การจัดดอกไม้สด 

มีการส่งเสริมอาชีพ
การจัดดอกไม้สดให้
ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้เพิ่มมาก
ขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

3 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพพริก
ลาบ 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ท าพริกลาบ  

มีการส่งเสริมอาชีพ
ท าพริกลาบ ให้
ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้เพิ่มมาก
ขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ
ดอกไม้จัน และ
พวงหรีด 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ท าดอกไม้จัน 
และพวงหรีด 

มีการส่งเสริมอาชีพ
ท าดอกไม้จัน และ
พวงหรีดให้ประชาชน
มีอาชีพ และรายได้
เพิ่มมากขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

5 โครงการอบรม
การเพาะเลี ยง
สัตว์ 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
การเพาะเลี ยง
สัตว์ 

มีการส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเลี ยงสัตว์ 
ให้ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้เพิ่มมาก
ขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

6 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพท า
ขนมทองพับ
ทองม้วน 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ท าขนมทองพับ
ทองม้วน 

มีการส่งเสริมอาชีพท า
ขนมทองพับทองม้วน ให้
ประชาชนมีอาชีพ และ
รายได้เพ่ิมมากขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ
อาชีพท า
แคบหมู 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพอาชีพ
ท าแคบหมู 

มีการส่งเสริมอาชีพท า
แคบหมใูห้ประชาชนมี
อาชีพ และรายได้เพิ่ม
มากขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ มี
รายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

8 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพไม้
กวาดลายดอก
แก้ว 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพการ
ท าไม้กวาดลายดอก
แก้ว 

มีการส่งเสริมอาชีพการ
ท าไม้กวาดลายดอก
แก้ว ให้ประชาชนมี
อาชีพ และรายได้เพิ่ม
มากขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ มี
รายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

9 โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพการ
ท าขนมไทย 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพท า
การท าขนมไทย 

มีการส่งเสริมอาชีพการ
ท าขนมไทยให้
ประชาชนมีอาชีพ และ
รายได้เพิ่มมากขึ น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ มี
รายได้เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
ปลูกพืชผักสวน
ครัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ปลูกผักสวนครัว 
ลดค่าใช้จ่าย และ
สร้างรายได้เสริม 

มีการส่งเสริม
อาชีพการปลูก
ผักสวนครัว 
สามารถสร้าง
รายได้เสริม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
มีรายได้
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  

1 - 11 

ส านักปลัด  

รวม 10     โครงการ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ หมู่ท่ี 1 

เพื่อสร้างเตาเผา
ขยะ ก าจัดขยะท่ี
เกิดขึ น ในพื นท่ี
ต าบลดงสุวรรณ  

เตาเผาขยะ  
หมู่ท่ี 1 

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

สามารถก าจัด
ขยะท่ีเกิดขึ น
ในพื นท่ีต าบล
ดงสุวรรณ
อย่างถูกต้อง 
ตามหลักสุขภิ
บาล  

กองช่าง  
กอง

สาธารณสุข 

2 โครงการติดตั ง
โซล่าเซลล์ หมู่ 
1 – 11  

เพื่อน าพลังงาน
จากโซล่าเซลล์ มา
ใช้ประโยชน์ใน
หมู่บ้าน  

ติดตั งโซล่า
เซลล์ หมู่ 1 – 
11  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนได้มี
พลังงานจากโซ
ล่าเซลล์ไว้ใช้
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

รวม 2    โครงการ   3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอบรม
การคัดแยก 
และการจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการคัด
แยก และการ
จัดการขยะ ภายใน
หมู่บ้าน  

ผู้น า และประชาชนใน
พื นท่ีต าบลดงสุวรรณ มี
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการคัดแยก และ
การจัดการขยะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชน
สามารถคัด
แยก และ
จัดการขยะ
ภายในหมู่บ้าน
ได้ด้วยตนเอง   

กอง
สาธารณสุข 

รวม 1    โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย    
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV ถนน
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  1 – 11 

เพื่อช่วยรักษา
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
พื นท่ี 

ติดตั งกล้องวงจรปิด 
CCTV ถนนภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  1 – 11 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

กองช่าง 

รวม 1    โครงการ   700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน หมู่ท่ี 1 -11  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีได้ออม
เงิน มีเงินออม
ไว้ใช้   

ส านักปลัด  

2 โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 – 11  

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 – 11  

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

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้รับ
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สาย 

เพื่อพัฒนาระบบ
เสียงตามสาย 
สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนใน
พื นท่ี ได้รับทราบ
ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว และ
ท่ัวถึง 

ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย (เปล่ียนสายดรอป
วาย, ล าโพง) ตาม
ประมาณการราคา
ก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล                 
ดงสุวรรณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
โครงการ 

ระบบเสียงตาม
สายได้รับการ
พัฒนา
ประชาชนใน
พื นท่ีสามารถ
รับทราบ
ข่าวสารท่ี
ประชาสัมพันธ์
ได้อย่าง
รวดเร็วและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ   580,000 580,000 580,000 580,000 580,000  
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
10 

 
22,900,000 

 
12 

 
26,500,000 

 
10 

 
23,300,000 

 
9 

 
25,500,000 

 
9 

 
47,200,000 

 
50 

 
145,400,000 

รวม 10 22,900,000 12 26,500,000 10 23,300,000 9 25,500,000 9 47,200,000 50 145,400,000 
รวมทั้งสิ้น 10 22,900,000 12 26,500,000 10 23,300,000 9 25,500,000 9 47,200,000 50 145,400,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. แบบมีฝาปิด 
ซอย 10 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การระบายน ้า
สะดวก แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน ้า 
คสล. แบบมีฝา
ปิด ซอย 10 หมู่
ท่ี 1 

- 1,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

การระบายน ้า
สะดวก ลด
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

อบจ.
พะเยา 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
11 หมู่ท่ี 1 
(ยกระดับถนน) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
11 หมู่ท่ี 1 ได้รับ
การยกระดับถนน 

- - - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

3 โครงการวางท่อ
ประปา (ท่อหล็ก) 
จากหนองขวาง – 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบการส่งน ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้น ้าได้อย่างเพียงพอ 

วางท่อประปา 
(ท่อหล็ก) จาก
หนองขวาง – หมู่
ท่ี 4 

๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

อบจ.
พะเยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๔ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) 
หมู่ท่ี 1 -11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ใน
พื นท่ีอย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 
(ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 1 -
11 

- 1,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าแสง
สว่างท่ัวถึง สร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อบจ.
พะเยา 

๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย 
๙ หมู่ท่ี ๑  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนลาดยาง 
ซอย ๙ หมู่ท่ี ๑ 

- - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๖ โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
ห้วยส้าน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนลูกรังสาย
ห้วยส้านได้รับ
การปรับปรุง 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

๗ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา ซอย 
6 หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา 
ซอย 6 หมู่ท่ี 1 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๘ โครงการปรับปรุง
ถนนทางขึ นพระ
ธาตุดงสุวรรณ
บรรพต 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนทางขึ นพระ
ธาตุดงวุสรรณ
บรรพต 

- - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๙ โครงการเปล่ียนท่อ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ระบบส่งน ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เปล่ียนท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

อบจ.
พะเยา 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
สะพานเช่ือม หมู่
ท่ี 2 – หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สะพานใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

สะพานเช่ือม หมู่
ท่ี 2 – หมู่ท่ี 3 

- ๕,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 2 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๑๒ โครงการปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร (ลูกรัง
บดอัด) หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร 
(ลูกรังบดอัด) หมู่
ท่ี 2 

- - - - ๕,000,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๑๓ โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 
๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล หมู่ท่ี 
3 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๑๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร  
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
3 ได้รับการ
ซ่อมแซม 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
หนองขวาง ถนน
สายการเกษตร 
หมู่ท่ี 3 – หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. สาย
หนองขวาง ถนน
สายการเกษตร 
หมู่ท่ี 3 – หมู่ท่ี 
4 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๑๖ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 3 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
พะเยา 

๑๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
16 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 
16 หมู่ท่ี 3 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๑๘ โครงการปรับปรุง
ถนนสายห้วย
ดอกเข็ม – สว่าง
อารมณ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสายห้วย
ดอกเข็ม – สว่าง
อารมณ์ 

- - - ๗,๐๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๑๙ โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้า 
ห้วยโทกผา 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

อ่างเก็บน ้าห้วยโทก
ผา 

- - - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
พะเยา 

๒๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ (แสง
สว่าง) หมู่ท่ี 1 -11 
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื นท่ีมีแสงสว่างใช้
อย่างท่ัวถึง สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แสง
สว่าง) หมู่ท่ี 1 -11 
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ.
พะเยา 

๒๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ซอย 
16 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การระบายน ้า
สะดวก แก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

รางระบายน ้า คสล. 
ซอย 16 หมู่ท่ี 4 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

การระบายน ้า
สะดวก ลด
ปัญหาน ้าท่วม
ขัง 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๒๒ โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร (สาย
หนองขวาง) หมู่ท่ี 
๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร (สาย
หนองขวาง) หมู่ท่ี 
๔ 

- - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 5 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีน ้าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
พะเยา 

๒๔ โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน (เปล่ียน
ท่อเหล็ก) หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

เปล่ียนท่อเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนในพื นที่มี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

๒๕ โครงการปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
5 (ลุ่มบ้าน – บน
บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
5 (ลุ่มบ้าน – บน
บ้าน) 

๔,000,000 - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๒๖ โครงการปรับปรุง
ถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
6 ได้รับการ
ปรับปรุง 

- ๔,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๒๗ โครงการขุดลอก
รางระบายน ้าล้า
ห้วยท่าสันครก หมู่
ท่ี 7 

เพื่อให้การระบายน ้า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขุดลอกราง
ระบายน ้าล้าห้วย
ท่าสันครก หมู่ท่ี 
7 

- ๒,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๒๘ โครงการขุดลอก
หนองบัวแซะ  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ขุดลอกหนองบัว
แซะ หมู่ท่ี 7 

- - ๒,000,000 - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๒๙ โครงการขุดลอก
หนองกองหญ้า 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ขุดลอกหนองกอง
หญ้า หมู่ท่ี 7 

- - - ๒,000,000 - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๓๐ โครงการขุดลอก
หนองบอน  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ขุดลอกหนอง
บอน หมู่ท่ี 7 

- - - - ๒,000,000 จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

๓๑ โครงการขุดลอก
ล้าเหมืองบ้านใต้ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ล้าเหมืองบ้านใต้ 
หมู่ท่ี 7 

๒,000,000 - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๓๒ โครงการปรับปรุง
ถนนสายริมน ้าอิง
(ลงหินคลุกบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนสายริมน ้าอิง
(ลงหินคลุกบดอัด
แน่น) หมู่ท่ี 7 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

- ๓,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๓๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สายริมน ้าอิง  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ถนน
สายริมน ้าอิง  
หมู่ท่ี 7 

- - ๓,000,000 - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
สายคลองส่งน ้า
พลังงานไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน คสล. ถนน
สายคลองส่งน ้า
พลังงานไฟฟ้า 

- - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๓๕ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 7 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

อบจ.
พะเยา 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
ได้รับ 
การปรับปรุง 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียงและ
ท่ัวถึง 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 



 162  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

๓๗ โครงการปรับปรุง
ระบบบาดาล
หนองขวาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบบาดาล
หนองขวาง 

- - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๓๘ โครงการปรับปรุง
ระบบประปาผิว
ดินบ้านห้วยดอก
เข็ม หมู่ท่ี 7 
(หนองขวาง) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปาผิว
ดินบ้านห้วยดอก
เข็ม หมู่ท่ี 7 
(หนองขวาง)ได้รับ
การปรับปรุง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๓๙ โครงการปรับปรุง
ระบบประปาผิว
ดินต้าบลดง
สุวรรณ (หนอง
ขวาง) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปาผิว
ดินต้าบลดง
สุวรรณ (หนอง
ขวาง) ได้รับการ
ปรับปรุง 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๔๐ โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ (ห้วย
ดินกี่) หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยสาธารณะ
ประโยชน์ (ห้วย
ดินกี่) หมู่ท่ี 8 

- - - 1,000,000 - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๔๑ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. แบบมีฝาปิด
ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การระบายน ้า
สะดวก แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางระบายน ้า 
คสล. แบบมีฝา
ปิดถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

- - ๓,000,000 - - จ้านวน
โครงการ 

การระบายน ้า
สะดวก ลด
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

อบจ.
พะเยา 

๔๒ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 8 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๔๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร(ลงหิน
คลุกบดอัดแน่น) 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร(ลงหิน
คลุกบดอัดแน่น) 
หมู่ท่ี 8 ได้รับ 
การซ่อมแซม 

- - ๒,000,000 - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

๔๔ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 9 

- ๒,000,000 - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียง 

อบจ.
พะเยา 

๔๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนสาย
การเกษตร  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนนสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
9 ได้รับการ
ซ่อมแซม 

- - - ๒,000,000 - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
พอเพียง 

อบจ.
พะเยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๔๖ โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยสันป่าสัก หมู่
ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ฝายชะลอน ้าล้า
ห้วยสันป่าสัก หมู่
ท่ี 10 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๔๗ โครงการก่อสร้าง
เมรุสุสานหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อใช้เป็นฌาปน
สถานประจ้าหมู่บ้าน 
และพื นท่ีหมู่บาน
ใกล้เคียง 

เมรุสุสานหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนใน
พื นท่ีมีสถานท่ีใช้
ในกิจกรรม
ฌาปนกิจ 

อบจ.
พะเยา 

๔๘ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า 

ระบบประปา
บาดาล หมู่ท่ี 11 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566– 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
นที่จะขอ
ประสาน 

2566 2567 2568 2569 2570 

๔๙ โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน
มีน ้าใช้ใน
การ
อุปโภค
บริโภค 

อบจ.
พะเยา 

๕๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 

๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ้านวน
โครงการ 

ประชาชน
มีการ
คมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

อบจ.
พะเยา 

รวม ๕๐  โครงการ  22,900,000 ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒3,๓๐๐,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๔๗,๒๐๐,๐๐๐  
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
6 

 
260,000 

 
6 

 
260,000 

 
6 

 
260,000 

 
6 

 
260,000 

 
6 

 
260,000 

 
30 

 
1,300,000 

รวม 6 260,000 6 260,000 6 260,000 6 260,000 6 260,000 30 1,300,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
1 

 
 

1,070,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

1,070,000 
รวม 1 1,070,000 - - - - - - - - 1 1,070,000 

รวมทั้งสิ้น 7 1,330,000 6 260,000 6 260,000 6 260,000 6 260,000 31 2,370,000 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 เคหะและ

ชุมชน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 
เครื่องสูบน ้าบาดาลแบบจมน ้า  ขนาด  1.5  แรง  1  
เฟส  220  โวลต์  จ้านวน  3  เครื่อง เครื่องละ 
20,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน ้าบาดาลแบบจมน ้า  ขนาด  2  แรง  3  เฟส  
380  โวลต์ จ้านวน  3  เครื่อง  เครื่องละ 20,000 
บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

3 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5  แรง  3  เฟส  
380  โวลต์  จ้านวน  3  เครื่อง เครื่องละ 20,000 
บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

4 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5  แรง  1  เฟส  
220  โวลต์  จ้านวน  1  เครื่อง เครื่องละ 20,000 
บาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

5 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  7.5  แรง  3  เฟส  
380  โวลต์ จ้านวน  1  เครื่อง  เครื่องละ 30,000 
บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

6 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ล้าโพงฮอร์น 15 นิ ว 200 วัตต์ ชุดละ 2,000 บาท 
จ้านวน 15 ชุด  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง  

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต้่า
กว่า 110 กโิลวัตต์  (ตั งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2563  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563)  

1,070,000 - - - - ส้านักปลัด 

 

แบบ ผ. 03 



 
 

๑๗๐ 
 

ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมนิผล 
 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

ติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยในการประเมินผลนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 
0810.3/ว2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทางการพิ จารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
 
1.) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย  
 1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 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) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน )  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๑ 
 

 
 2.) แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
 ประกอบด้วย  
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการ าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

5 คะแนน  
 (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๒ 
 

 
 
 
3.) แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๓ 
 

 
 

  
 4.) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ  

20 
(3) 
 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากรและช่วยอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ  

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า  
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของทีร่ะลึก ฯลฯ  
และอ่ืนๆ  

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชือ่มโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น  

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและ 
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) T-Threat (อุปสรรค)  

(3)  

 



 
 

๑๗๔ 
 

 
ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทาง การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องการจะเป็น หรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององคป์กครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน  

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิง่ใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๕ 
 

5.) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๗๖ 
 

6.) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1.การสรปุสถานการณก์ารพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative)  

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative)  

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการ

พัฒนา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

5. โครงการ
พัฒนา  
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง  

(5)  

5.3 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การ
ต้ัง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงุเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  

(5)  

5.4 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน  

(5)  

5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้อง
กับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579    (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุ ณภาพ             
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ   

(5)  

5.6 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง
กับ 
Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น       (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  

5.7 
โครงการ
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน   

(5)  
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ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 (5)  

5.9 งบประมาณ มคีวาม
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ในการจัดท า
โครงการ ได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสูค่วามยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส่ (Transparency)  

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7.) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก  
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF)  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ  Logical Model  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System : PPMS)

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem – Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 – 10 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
 
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา    

(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม ่อย่างไร  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ี ก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทะศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การติดตามและ

ประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
(2) การวัดผลเชิงคุณภาพ  
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 

โดยใช้เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี ้ 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (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) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  



 
 

๑๘๒ 
 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวัน ท่ี ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

    การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

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

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ี
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

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

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ี
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

 
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในส่ิงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เส้ือกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลักแนวคิด 
“ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพื้นท่ีก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ี
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ี
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 



 
 

๑๘๕ 
 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเ์ขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เปน็ไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ซึ่งรัฐบาลมีแผนจะขยายถนนเช่ือม 

R3A เทิง-ดอกค าใต้ โดยกรมทางหลวงเตรียมโครงการขยายถนนในพะเยาท่ีเช่ือมกับเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นถนน
ท่ีถูกสร้างขึ้น ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของส่ีประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย ลาว พม่า และ 
จีน เรียกว่ากลุ่มส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ทางการคมนาคมขนส่งบนโครงข่าย การค้าระหว่างประเทศ 
พลังงานและการท่องเท่ียวจังหวัดพะเยา เป็นเส้นทางผ่านส าคัญของการน าเข้าและส่งออกของประเทศไทย 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งคมนาคมและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับการจราจรท่ีมี
แนวโน้มการขยายตัวขึ้นในอนาคต  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของประชากร
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 การพัฒนาสังคม 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  

ปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติท่ีด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้  จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นท่ีมีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การท่องเที่ยว  
  ต้องพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี เช่น อ่างเก็บน้ าหนองขวาง วัดพระธาตุดงสุวรรณบรรพต 

เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าว 
 การศึกษา 
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 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ 
ให้กับชาวบ้าน และโรงเรียนในพื้นท่ี เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

  ด้านสาธารณสุข มีปัญหาท่ีส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและ
โรคอื่นๆท่ีมีผลมาจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเท่ียว มีความเส่ียงต่อการ
ปนเป้ือน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นท่ีป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุท่ีเกิด

จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ท่ีท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายท่ีดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีท่ีท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหล่ังไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไป

ถึงการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมี คู่มือภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติท่ีต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น 
อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ


