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อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

   ข้อ 5 วรรคสอง  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาลให้จัดท าหรือทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564        
 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

“ แผนพัฒนาท้องถิ่น ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เนื่องจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ   
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป็นตัวที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์   ทิศทางหรือเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการให้
เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 และใช้เป็นเอกสารก าหนดแนวทางของแผนงานโครงการ   หรือกิจกรรม
ในแผนพัฒนาเทศบาล ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕66 ถึงปี พ.ศ. ๒๕70    
 

 เท ศ บ าล ต าบ ล ด อ น ข มิ้ น   ห วั ง เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง ว่ าแ ผ น พั ฒ น า เท ศ บ าล ต าบ ล ด อน ข มิ้ น                      
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 )  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการบริหาร การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ****************** 

  
1. ด้านกายภาพ 

๑.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  ก่อนสงครามโลกครั้งที่  ๒  มีตระกูลใหญ่  ๓  ตระกูล  คือตระกูลเทียนลาย   ตระกูลเหมณีย์       
และตระกูลแร่กูด  ได้เข้ามาสร้างบ้านเรือนอาศัยในบริเวณวัดดอนขม้ิน (ป่าช้า)  และโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมา
เกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค)  ระบาดในบริเวณนั้น  จึงอพยพย้ายมาตั้งบ้านเรือนใหม่ ซึ่งห่างจากเดิมประมาณ ๘๐๐ 
เมตร  ซึ่งเดิมบริเวณนั้นเป็นที่ดินดอน น้ าท่วมไม่ถึงและมีดงขม้ินอยู่เป็นจ านวนมาก  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ
นั้นเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีดงขมิ้นมาก จึงเรียกว่า “บ้านดงขมิ้น”ต่อมาเมื่อทางการเข้ามาส ารวจก็ได้เปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้านเป็น “บ้านดอนขมิ้น” มาจนถึงปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลดอนขม้ิน เดิมเป็นสภาต าบลดอนขมิ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนขม้ิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๖   
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขม้ิน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เมื่อวันที่  
๒๙  กันยายน ๒๕๕๒  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขม้ินเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นเทศบาล
ต าบลดอนขม้ิน  มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ประมาณ ๗.๒  ตารางกิโลเมตร 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

      สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ต าบลดอนขมิ้น  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบดินดอน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ใน
การเกษตรกรรม  อาทิเช่น ปลูกอ้อย  ข้าวโพด ข้าวและท านา  นอกจากนี้มีการใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์         
มีคลองชลประทานไหลผ่าน 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มี

อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ใน เดือนเมษายน  
ฤดูฝน ระหว่าง กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม  ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

พัดปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุก  โดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน  
ฤดูหนาว ระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ท าให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปกคลุม
จังหวัดกาญจนบุรี  
  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส  สูงสุดเดือน เมษายน – พฤษภาคม ประมาณ 35 – 37 
องศาเซลเซียส  และต่ าสุดในเดือนธันวาคม – มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส   ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – พฤศจิกายน  
 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะทั่วไปเป็นดินร่วน และดินเหนียวปนทราย    ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
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2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  

  เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น มี 5 หมู่บ้าน  คือ  แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ 
เขตท่ี 1 ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ ๑ บ้านหลังตลาดลูกแก หรือ ชุมชนที่ ๑  รวมใจพัฒนาดอนขมิ้น 
 หมู่ที่ ๒ บ้านดอนขมิ้น    หรือ ชุมชนที่ ๒  รวมใจสามัคคี 
 หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขมิ้น  หรือ ชุมชนที่ ๓  ดอนขมิ้นร่วมใจพัฒนา 
เขตท่ี 2 ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเลา  หรือ ชุมชนที่ ๔  บ้านหนองตะเลาร่วมใจพัฒนา 
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกกหมาก หรือ ชุมชนที่ ๕  พอเพียงหนองกกหมากพัฒนา 

 
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ตั้งอยู่ในเขตการปกครองท้องที่หมู่ที่  ๕  ต าบลดอนขมิ้น   อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร 
ทิศเหนือ     ติดต่อต าบลยางม่วง  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  และ 

ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลกรับใหญ่   ต าบลท่าผา   อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี     
ทิศใต้        ติดต่อต าบลท่าผา    อ าเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุรี      
ทิศตะวันตก   ติดต่อเทศบาลต าบลลูกแก  ต าบลดอนขม้ิน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   

 

2.2 การเลือกตั้ง 
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและส.ท.เทศบาลต าบลดอนขม้ิน 

 - การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น (กรณีครบวาระ)   เมื่อวันที่  ๒8 มีนาคม  ๒๕64  มีผู้
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  2,804  คน จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  ๓,385  คน   คิดเป็นร้อยละ   
82.83  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น (กรณีครบวาระ)   เมื่อวันที่  ๒8 มีนาคม ๒๕64  มี
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  ๒,804  คน จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  ๓,384   คน   คิดเป็นร้อยละ   
82.83  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

 

เขตเลือกตั้ง จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 
จ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิ์ ผู้มาใช้สิทธิ์ บัตรดี บัตรเสีย ไม่ลงคะแนน 
(คน) (คน) (บัตร) (บัตร) (คน) 

1 หน่วยที่ 1 662 522 493 18 11 
  หน่วยที่ 2 1,054 876 839 29 8 
2 หน่วยที่ 1 702 594 566 22 6 

 หน่วยที่ 2 967 812 776 27 9 
รวม 3,385 2,804 2,674 96 34 
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3. จ านวนประชากร  

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
-  จ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น     ๑,398   ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- จ านวนประชากร  จ านวน 4,217  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอท่ามะกา  ณ  เดือน สิงหาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ปี  ๒๕64 ( สิงหาคม ) 

หมู่ที่ ๑ 398 
หมู่ที่ ๒ 129 
หมู่ที่ ๓ 296 
หมู่ที่ ๔ 252 
หมู่ที่ ๕ 368 
หมู่ที่ ๙ (บางส่วน) 8 

รวม 1,398 

 
หมู่ที่ 

ปี  ๒๕63   ( กรกฎาคม ) 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ 385 417 802 
หมู่ที่ ๒ 193 213 406 
หมู่ที่ ๓ 410 482 892 
หมู่ที่ ๔ 408 460 868 
หมู่ที่ ๕ 576 642 1,218 
หมู่ที่ ๙ (บางส่วน) 13 18 31 

รวม 1,985 2,232 4,217 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี – 5 ปี 106 81 187 
อายุ 6 ปี – 10 ปี 100 104 204 
อายุ 11 ปี – 15 ปี 120 137 257 
อายุ 16 ปี – 20 ปี 116 135 251 
อายุ 21 ปี – 25 ปี 127 135 262 
อายุ 26 ปี – 30 ปี 154 150 304 
อายุ 31 ปี – 35 ปี 139 142 281 
อายุ 36 ปี – 40 ปี 148 152 300 
อายุ 41 ปี – 45 ปี 185 182 367 
อายุ 46 ปี – 50 ปี 162 190 352 
อายุ 51 ปี – 55 ปี 132 167 299 
อายุ 56 ปี – 60 ปี 147 174 321 
อายุ 61 ปี – 65 ปี 110 156 266 
อายุ 66 ปี – 70 ปี 92 114 206 
อายุ 71 ปี – 75 ปี 72 93 165 
อายุ 76 ปี – 80 ปี 32 47 79 
อายุ 81 ปี – 85 ปี 21 44 65 
อายุ 86 ปี – 90 ปี 12 19 31 
อายุ 91 ปี – 95 ปี 7 7 14 
อายุ 96 ปี – 100 ปี 0 3 3 
อายุมากกว่า 100 ปี 3 0 3 
 

4. สภาพทางสังคม 
  

4.1 การศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับการจัด
การศึกษา 

จ านวน 
ที่ตั้ง 

ครู นักเรียน ห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ดอนขมิ้น 

อปท. ก่อนวัยเรียน 2 19 2 ม.5 บ้านหนองกกหมาก 

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น สพฐ. อ.1 – อ.2 
ป.1 – ป.6 

7 82 8 ม.3 บ้านดอนขมิ้น 
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 4.2 สาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนขมิ้น  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน  ๑  แห่ง  คือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์เย็น  แต่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลลูกแก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับ
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้โดยสะดวก 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 ข้อมูลอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ปีพ.ศ. 2564 สถานีต ารวจ         
ภูธรลูกแก  
 

กลุ่มที่ คดีความผิด  
คดีที่เกิด  
(ราย) 

จับ  
(ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับ  
(ร้อยละ) 

1 คดีอุกฉกรรจ์ - - - - 
2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต - - - - 
3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ - - - - 
4 คดีความผิดพิเศษ - - - - 
5 คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 19 19 19 100 

รวม 19 19 19 100 
 
 4.4 ยาเสพติด 

ข้อมูลยาเสพติดที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ปี พ.ศ. 2564 สถานีต ารวจภูธรลูกแก  
 

ประเภทยาเสพติด 
ปี (คดี) จ านวนคดี 

2563 2564 เพิ่ม ลด 
ยาบ้า 16 15 - 1 
กัญชา 2 2 - - 
ยาไอซ ์ 4 1 - 3 
สารระเหย - - - - 
อ่ืนๆ - - - - 

รวม 22 18 - 4 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
สถิติของบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น มีดังนี้ 
1. ผู้สูงอาย ุ      จ านวน    741   คน 
2. ผู้พิการ      จ านวน     99    คน 
3. ผู้ติดเชื้อเอดส์      จ านวน       5    คน 
4. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จ านวน   119    คน 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

-   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๙๔  เป็นถนนลาดยาง สายดอนขมิ้น -  ห้วยกระบอก  ผ่าน
เทศบาลต าบลดอนขม้ิน   เป็นถนน  ๒  เลน 

-  ถนนซอยภายในหมู่บ้าน มีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนดิน 
๑. ถนนลาดยาง  จ านวน  48 สาย 
๒. ถนนคอนกรีต  จ านวน  33 สาย 
๓. ถนนลูกรัง  จ านวน  7 สาย 
4. ถนนหินคลุก  จ านวน  4 สาย 

-   การเดินทางจากต าบลไปยังอ าเภอฯ  มีรถประจ าทางและรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  
-   มีทางรถไฟสายตะวันตก จากสถานีธนบุรี - สถานีน้ าตก  โดยวิ่งผ่านต าบลดอนขมิ้น 
-   มีสะพาน จ านวน   ๓    สะพาน  
 1.  สะพานข้ามคลองชลประทานใหญ่ลูกแก – ห้วยกระบอก 
 2.  สะพานบ้านหนองตะเลา 
 3.  สะพานขาว บ้านหนองกกหมาก 

 

  5.2 การไฟฟ้า 
ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชน  ครบทุกหลังคาเรือน   

 5.3 การประปา 
การประปา เทศบาลด าเนินการกิจการประปาเอง  โดยมีผู้ใช้น้ า  จ านวน  1,160 ราย ( ข้อมูล ณ 

เดือน สิงหาคม  2564 ) ปัจจุบันเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้ให้บริการน้ าประปาเกือบทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
จะมีบางส่วนที่ยังให้บริการไม่ทั่วถึง  แต่ก็ได้พยายามปรับปรุงขยายเขตการให้บริการให้ทั่วถึงเพียงพอและให้มี
ความสะอาดในระดับมาตรฐาน โดยประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนขมิ้นมีทั้งหมด  11  หอ
ถัง   ได้แก่ 

๑. หอถังประปา หมู่ที่  ๑   บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรือง 
2. หอถังประปา หมู่ที่  ๑   บริเวณหมู่บ้านหลังตลาดลูกแก 
3. หอถังประปา หมู่ที่  ๑   บริเวณหมู่บ้านหลังตลาดลูกแก 
4. หอถังประปา หมู่ที่  2   บริเวณศูนย์เรียนรู้  
5. หอถังประปา หมู่ที่  ๓   บริเวณร้านค้าชุมชน 
6. หอถังประปา หมู่ที่  ๓   บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนขมิ้น 
7. หอถังประปา หมู่ที่  ๔   บริเวณโค้งหนองตะเลา 
8. หอถังประปา หมู่ที่  ๔   บริเวณบ้านนายสนั่น  พรหมประสิทธิ์ 
9. หอถังประปา หมู่ที่  ๔   บริเวณบ้านนายไน้  นิลบัว 
10. หอถังประปา หมู่ที่ ๕  บริเวณบ้านนายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์ 
11. หอถังประปา หมู่ที่ ๕  บริเวณบ้านนายทวีป  พุทธะ 
12. หอถังประปา หมู่ที่ 5  บริเวณบ้านนายสมหวัง ใจเย็น 
13. หอถังประปา หมู่ที่ 5  เทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
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5.4 โทรศัพท์ 

 การให้บริการด้านโทรศัพท์ได้รับการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตามชุมชนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่  จ านวน 2 
ตู้ จากองค์การโทรศัพท์ สาขาอ าเภอท่ามะกา 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่  ประชาชนจะใช้บริการจากที่ท าการ

ไปรษณีย์ลูกแก  ซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ของเทศบาล 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่  การท าไร่อ้อย การท า               
นาข้าว และปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  หน่อไม้ฝรั่ง  กล้วยน้ าว้า  ดอกดาวเรือง ดอกรัก ร้อยละ 30.02 

6.2 การปศุสัตว์ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  มีการเลี้ยงวัวขุน  วัวนม  สุกร  ไก่ ร้อยละ 5 
6.3 การท่องเที่ยว 
ต าบลดอนขมิ้น  มีสถานที่ส าหรับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน  1  แห่ง   ได้แก่ หลวงพ่อขาว ,  

พระบรมสารีริกธาตุ  ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีทรงปลูก วัดดอนขมิ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
6.4 อุตสาหกรรม 
          - 
6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 

 -  ประกอบอาชีพโรงเลี้ยงสัตว์  2   แห่ง 
 -  ร้านค้า    64 แห่ง 
 -  ห้องเช่า       13 แห่ง 
 -  บ้านเช่า    11 แห่ง 

-  กลุ่มอาชีพ    5   กลุ่ม 
 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลดอนขม้ิน   ส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ ๔3.62  รองลงมา
ได้แก่  อาชีพเกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์ ( ท าไร่ , ท านา , เลี้ยงสัตว์ ) ร้อยละ  ๓5.02  , ค้าขาย ร้อยละ 10.05 , 
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.30,  รับราชการ / พนักงานของรัฐ ร้อยละ 3.01  อาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ 2.00 
  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

 ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 89  รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ ร้อย
ละ 10 อ่ืนๆ ร้อยละ 1  

- วัด  ๑ แห่ง  คือ  วัดดอนขม้ิน หมู่ที่ ๓  ต าบลดอนขมิ้น 
- ศาลเจ้า ๑ แห่ง  คือ  ศาลเจ้าพ่อนาคราช หมู่ที่ ๓  ต าบลดอนขม้ิน 
- มูลนิธ ิ  ๑ แห่ง   คือ  มูลนิธินาคราช 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีและงานประจ าปีในเขตเทศบาลที่ส าคัญได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจ าปีมูลนิธินาคราช งานท าบุญประจ าปีศาลเจ้าพ่อบุญรอด ประเพณี
ท าบุญกลางทุ่ง ประเพณีสารทข้าวหลาม  

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาล ได้แก่ การสานสุ่ม สานไม้ไผ่  หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก  
 - ภาษาถ่ิน  ในพื้นที่หมู่ที่ 3  มีการใช้ภาษาลาวโซ่ง  ในหมู่บ้าน 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

๑. ห้วย / หนอง / คลอง / บึง 5  แห่ง 
  2. คลองชลประทาน  ๓  เส้น 
   2.๑  คลองชลประทาน ๖  หมู่ที่ ๑  สะพานข้ามข้ามคลองชลประทานใหญ่ลูกแก – 
   ห้วยกระบอก 
   2.๒  คลอง ๖  ซ้าย  หมู่ที่ ๕  สะพานขาวหนองกกหมาก 
   2.๓  คลอง ๕  หมู่ที่ ๔  สะพานบ้านหนองตะเลา 
9.อ่ืนๆ 
  กลุ่มองค์กรต่างๆ  

  1)  มูลนิธินาคราช 
  ๒)  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลดอนขม้ิน 

3)  อสม. ( กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ) 
4)  ศูนย์ อปพร. ทต.ดอนขม้ิน 

  5)  กลุ่มสตรีไทย ทต.ดอนขมิ้น 
6)  ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๓ และหมู่ท่ี ๕ 
7)  ศูนย์ประสานงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
8)  ศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓,๔ 

  9)  สภาวัฒนธรรม ต.ดอนขมิ้น 
            10)  กลุ่มแม่บ้าน หมู่ ๑ – ๕ 
            11)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองกกหมาก  หมู่ ๕ 
  12)  กลุ่มผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ 
  13)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น หมู่ที่ ๓ 
  14)  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ ๑ – ๕ 
  15)  คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑ – ๕ 
  16)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกกหมาก หมู่ ๕ 

  17)  คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ที่ ๑ – ๕ 
  18)  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๕ 
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  19)  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต าบลดอนขมิ้น 
  20)  สภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนขมิ้น 
  21)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นกขมิ้น 
  22)  กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 
  23)  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ บ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 
  24)  โรงสีชุมชน บ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 
  25)  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 
 

  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ) 

  หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 บ้านหลังตลาดลูกแก  หมู่ที่ 1   ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนประชากร
รวม  802 คน  แยกเป็น ชาย 385 คน หญิง  417  คน จ านวนครัวเรือน  398 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 
550 ไร่ 

1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประเภทของการท าการเกษตร 
- ท าสวน  1 ครัวเรือน จ านวน 2  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,000  

บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 40,000 บาท / ไร ่
- ท าไร่อ้อย 3 ครัวเรือน จ านวน 55 ไร่  
- ท าไร่ข้าวโพด 1 ครัวเรือน จ านวน 5 ไร่ 
1.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- ปริมาณน้ าฝน ที่ใช้ในการเกษตร  มีไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีคลอง , ห้วย/ ล าธาร , หนองน้ า/บึง  ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี คลองชลประทาน , อ่างเก็บน้ า , สระน้ า  ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
 
1.4 ข้อมูลแหล่งน้ าด้านน้ ากิน น้ าใช้ ( หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ) 
- มีระบบประปาหมู่บ้าน  มีเพียงพอ แต่ไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ   มีแต่ไม่เพียงพอ 

  
หมู่ที่ 2  บ้านดอนขม้ิน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 บ้านดอนขมิ้น  หมู่ที่ 2   ต าบลดอนขม้ิน อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนประชากร  406 

คน  แยกเป็น ชาย 193 คน หญิง 213  คน จ านวนครัวเรือน 129  ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 300 ไร่ 
1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประเภทของการท าการเกษตร 
- ท านา  8 ครัวเรือน จ านวน 50  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000  

บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท / ไร่ 
- ท าไร่อ้อย 7 ครัวเรือน จ านวน 20 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

5,000  บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 11,200 บาท / ไร่ 
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- ท าไร่ข้าวโพด 8 ครัวเรือน จ านวน 10 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
2,500 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,250 บาท / ไร่ 

1.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- ปริมาณน้ าฝน ที่ใช้ในการเกษตร  มีไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มี แม่น้ า , คลอง , ห้วย/ ล าธาร , หนองน้ า/บึง  ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี คลองชลประทาน ,  สระน้ า ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
1.4 ข้อมูลแหล่งน้ าด้านน้ ากิน น้ าใช้ ( หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ) 
- มีบ่อบาดาลสาธารณะ  มีแต่ไม่เพียงพอ 
- ระบบประปาหมู่บ้าน  มีเพียงพอและท่ัวถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแต่ไม่เพียงพอ 

 

หมู่ที่ 3  บ้านดอนขม้ิน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 บ้านดอนขมิ้น  หมู่ที่ 3   ต าบลดอนขม้ิน อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนประชากร  892  

คน  แยกเป็น ชาย 410 คน หญิง 482  คน จ านวนครัวเรือน 296 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 550 ไร่ 
1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประเภทของการท าการเกษตร 
- ท านา  40  ครัวเรือน จ านวน 1,573  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

4,000 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,500 บาท / ไร่ 
- ท าสวนมะลิ 2 ครัวเรือน จ านวน 1.2 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

1,000  บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 320 บาท / ไร่ 
- ท าไร่อ้อย 5 ครัวเรือน จ านวน 10 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

5,000  บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 11,200 บาท / ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  11  ครัวเรือน จ านวน 50 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

2,500 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,250 บาท / ไร่ 
1.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- ปริมาณน้ าฝน ที่ใช้ในการเกษตร  มีไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มี แม่น้ า , คลอง , ห้วย/ ล าธาร , หนองน้ า/บึง  มีแต่ไม่เพียงพอ  
- แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี คลองชลประทาน ,  สระน้ า  มีแต่ไม่เพียงพอ  
1.4 ข้อมูลแหล่งน้ าด้านน้ ากิน น้ าใช้ ( หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ) 
- บ่อบาดาลสาธารณะ มีแต่ไม่เพียงพอ 
- ระบบประปาหมู่บ้าน  มีและทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีแต่ไม่เพียงพอ 

 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะเลา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
บ้านหนองตะเลา  หมู่ที่ 4   ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนประชากร

868 คน  แยกเป็น ชาย 408 คน หญิง 460  คน จ านวนครัวเรือน 252 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 500 ไร่ 
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1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าการเกษตร 
- ท านา  50  ครัวเรือน จ านวน 120  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

4,500 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,500 บาท / ไร่ 
- ท าไร่อ้อย 10 ครัวเรือน จ านวน 60 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

5,000  บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 11,200 บาท / ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  30  ครัวเรือน จ านวน 90 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

2,500 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  5,250 บาท / ไร ่
 

1.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- ปริมาณน้ าฝน ที่ใช้ในการเกษตร  มีไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มี คลอง , ห้วย/ ล าธาร , หนองน้ า/บึง  มีแต่ไม่เพียงพอ  
- แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี คลองชลประทาน ,  สระน้ า  มีแต่ไม่เพียงพอ  
1.4 ข้อมูลแหล่งน้ าด้านน้ ากิน น้ าใช้ ( หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ) 
- บ่อบาดาลสาธารณะ มีแต่ไม่เพียงพอ 
- ระบบประปาหมู่บ้าน  มีและทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีแต่ไม่เพียงพอ 
 

หมู่ที่ 5  บ้านหนองกกหมาก 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
บ้านหนองกกหมาก  หมู่ที่ 5   ต าบลดอนขม้ิน อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนประชากร 

1,218 คน  แยกเป็น ชาย 576 คน หญิง 642  คน จ านวนครัวเรือน 368 ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 780 ไร่ 
1.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประเภทของการท าการเกษตร 
- ท านา  20  ครัวเรือน จ านวน 120  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย   800 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

4,800 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,920 บาท / ไร่ 
- ท าไร่อ้อย 18 ครัวเรือน จ านวน 210 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 10,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

6,500  บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,080 บาท / ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  30  ครัวเรือน จ านวน 180 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต 

เฉลี่ย 2,000 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  4,000 บาท / ไร่ 
- ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  10  ครัวเรือน จ านวน 20 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต 

เฉลี่ย 15,000 บาท / ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย  25,000 บาท / ไร่ 
1.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- ปริมาณน้ าฝน ที่ใช้ในการเกษตร  มีไม่เพียงพอ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  มี คลอง , ห้วย/ ล าธาร   มีแต่ไม่เพียงพอ  
- แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น มี คลองชลประทาน ,  สระน้ า  มีแต่ไม่เพียงพอ  
1.4 ข้อมูลแหล่งน้ าด้านน้ ากิน น้ าใช้ ( หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ) 
- ระบบประปาหมู่บ้าน  มีและทั่วถึง 
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ส่วนที่  2 
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

*************** 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น   

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การก าหนดใหมี  “ ยุทธศาสตรชาติ ”  เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดิน  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถน าไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  จะชวยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวน และน าพา
ประเทศไทยใหหลุดพน หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ า ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  และปัญหาความขัดแยงในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไป
พรอม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได ซึ่งจะท าใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเปนชาติ ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศ มีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย วิสัยทัศน และเปา
หมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบายแหงชาติ และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปน 
แนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงด าเนินการ ไปพรอมกันอยางประสาน      
สอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ  คือ ประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของก าลังอ านาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
  

วิสัยทัศน์ 
“ ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจ าชาติ วา “ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้  วิสัยทัศน
ดังกล่าว จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปน 
ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวด  
ลอมระหว่างประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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ความม่ันคง 
- การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ   

ในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
-  ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
-  ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตามหลัก    

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

- ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

-  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง 
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
ความม่ังคั่ง 
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ า

ของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความย่ังยืน 
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ ประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม สมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี คุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่าง สมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จ าเปนจะตองมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเปนจะตองก าหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง และมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง 
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ และบรรลุวิสัยทัศน 
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”  หรือคติพจนประจ าชาติ  “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญได้แก่ 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3)  ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”  

(4)  บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้าน วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้า
เมืองทั้งระบบ  

(5)  พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ  สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ  ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย   และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ไซเบอร์  
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(6)  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม  พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

(7)  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงานน้ า  

(8)  ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้อง จากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน ก าหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปแลการพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ 

(1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
-  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มี

ความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน  
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

-  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

-  พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา นวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

(2) การพัฒนาภาค การผลิตและบริการ 
ภาคเกษตร 
- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
ภาคอุตสาหกรรม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ  
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
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(3) พัฒนาผู้ประกอบการ/ เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่

ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภค
ทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้า
ของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้
สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่  ๆ และมาตรการทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ  

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล  

-  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )  ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม

ประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(4) การพัฒนาพืน้ที่ เศรษฐกิจพิเศษ และเมือง 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ

สู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน  

- พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

- พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต 
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง 

(5) การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  
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- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการ
บริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐ
ต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากร
ด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก 
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับ

ทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า และลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน  

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์  และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้าน 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ  

- ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ  

- เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน    
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนา ในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนา
ทุนมนุษย ์ 

- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade ) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

- สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดี และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศที่มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง    
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ 
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(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ต้ังแต่ในครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้  

(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬา
เพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและ
มั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

4. ยุทธศาสตรดานการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม     
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้ และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  
ฐานทรัพยากรต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม  

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ า ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ  และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความ
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
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5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่า อย่าง

เข้มงวด  
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ บนพื้นฐานให้คนและ

ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศน์ และการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์  

- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุน และแหล่ง

ชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า 
และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
- ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง

และต่อเนื่อง 
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาพ้ืนที่ อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น 

แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  
- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ

พัฒนา  
- เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม   โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

ของเสีย  
- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
- พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ป้องกัน เฝ้าระวัง และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
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5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียม

การจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยง หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก  และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง  องค์กร 

กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฏหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ 

6.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ 
- ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐ และเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  
- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ 

ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณ โดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

6.2 ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน      

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

6.3 การวางระบบบริหารงาน ราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน  

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ  ยึด
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
- สรรหาและจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่ งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ     

โดยค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
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6.5 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย

ต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูล

งานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ   การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด ์  และโทรศัพท์มือถือ 

การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
6.7 การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ

ประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศ และการแข่งขันระหว่างประเทศ  
- เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน และประชาชนได้ 
  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2  ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 )  
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะ

สามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยมี 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

๑. ยึด “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้ เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน  และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาส และมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี  มี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

๒. ยึด “ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

๓. ยึด “ วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่ 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต  
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น   มีความม่ันคงทางสังคม  
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ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น 
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง  
พลังงาน อาหาร และน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม 
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล 
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า   

๔. ยึด “ เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ”  ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน ( SDGs )   ทั้งนี ้   เป้าหมายประเทศไทยใน
ปี ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้น พิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ 
ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน 
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ ดังนี้  “ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ  
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ 
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น 
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการ ที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็น 
ฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน 
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ 
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด  
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย 
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

๕. ยึด “ หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้
กว้างขึ้น  โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ า และขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๖. ยึด “ หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ”  จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน  และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้
ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา ฯ   ฉบับที่ผ่าน ๆ มา 
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ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ  และการเป็น
กรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง การพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระ
เดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญ
ในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการ และจังหวัดที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

 

วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ”  

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
เป้าหมายการพัฒนาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี       

โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ใน
รายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา เพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผน
ระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ ต้อง
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย  

(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ 
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ  
และท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
ความเป็นไทย  

(๒) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙  
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(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี 
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก  
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น  

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการ ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระขึ้น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ถูกก าหนด

จากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถ
สานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็น
หลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปีและมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้
เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการ
พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาวเช่นยุทธศาสตร์ชาติได้ ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลา
นั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนด
กรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่าง ๆ  ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการ
ผลิตและบริการการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุน
มนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา  ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 
(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ 
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แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
2. พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่

พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
3. ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

งาน  
4. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน  
5. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แนวทางการพัฒนา  
1. ขยายผลความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
2. ส่งเสริมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา  
3. พัฒนาคุณภาพครู  
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรม เสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
2. พัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย และโภชนาการ  
3. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
4. สร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมือง และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา  
1. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
2. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี และภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
 
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง

สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปา้หมายได้  
2. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน

ฐานราก โดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของผู้ประกอบการ  
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3. การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและ
เชิงพ้ืนที่ ที่มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้

ต่ าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การจัดบริการ
ด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การเพ่ิมแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ  

2. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ตามกฏหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน  

3. การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึง  ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม  

4. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี  ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ  
2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
3. ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4. ปรับโครงสร้าง ฟ้ืนฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาฐานะการเงิน  
5. ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
6. กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการสาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน พัฒนา

นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น
กลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ า ขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน เสริมสร้างขีด

ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร  

2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ศักยภาพปัจจุบัน และ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต  
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3. การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการให้เติบโต และสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาค
บริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  

4. การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับความเป็นชาติการค้า 
5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทาง

ปัญญา และกฎระเบียบต่างๆ 
 
(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ 
2. ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
4. คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
5. วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่าง ม่ันคง ปลอดภัย

และเท่าเทียม 
แนวทางการพัฒนา  
1. สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน  
3. น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า  
4. สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ า เพ่ือการบริโภค อุปโภค และน้ าเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน

และระบบนิเวศ 
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า และอากาศ  
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ   และ

สิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางการพัฒนา  
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
2. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
3. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
แนวทางการพัฒนา  
1. จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพ้ืนฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ  

ประชาธิปไตย 
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้น และประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

เพิ่มข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
2. ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล  
เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับท่ี  

10 ของโลก 
แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤต 
 
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้

อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
2.  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 
1. เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจ  เรื่องการศึกษาและสาธารณสุข  
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร  
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3. เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุน
ของท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
แนวทางการพัฒนา 
1. ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
2. ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
3. วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม  
แนวทางการพัฒนา  
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์  
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ ในเขตเมือง โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ  

และระบบขนส่งทางน้ า  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านระบบคมนาคม  
แนวทางการพัฒนา 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ พัฒนาระบบ 

การก ากับ ดูแลในระบบขนส่ง  
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ระบบการอ านวยความ 

สะดวกทางการค้า และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
2. จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
3. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด  
4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน และเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน 

ภูมิภาคอาเซียน  
  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
แนวทางการพัฒนา  
1.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
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3. ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา 
ความรู้ และทักษะของประชาชน  

4. สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
2. บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
3. เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่ว 

ประเทศ  
4.เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
 
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  

และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยเสริมสร้างนวัตกรรม 

ภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า  

2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000คน  
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียง และสอดคล้องกับความต้องการใน

อนาคต เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
3. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
4. ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาท างานในประเทศไทย  
5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์  
6. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ  
7. พัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย  
 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน 

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
แนวทางการพัฒนา    
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน  
3. สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ  
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4. สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน  
5. เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยาน

วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  
6. สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ

ทดลอง ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น 

ธรรมมากขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ / เสริมสร้าง

มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
6. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  
7. ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี  

และการเดินทางสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  

2. พัฒนาเมืองส าคัญ  อาทิ  กรุงเทพ ฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และ
เมืองใหม ่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ    

 
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจ หลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม  
2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก  
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพบริการสังคม เพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และ

การเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 
เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2. สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่   และยกระดับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในพื้นที ่ 
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3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก 
การพัฒนา  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 
(๑๐) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
เป้าหมายที่ 1   ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาค  ทั้งด้านโลจิสติกส์  การค้า การบริการ และ 

การลงทุน  
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน 

และอนุภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการ และการลงทุนที่มีสมรรถนะ

สูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
เป้าหมายที่ 3  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกัน  เพื่อ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริม Outward  Investment  เพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า การบริการของผู้ประกอบการไทย  

สร้างผลตอบแทนจากเงินทุน  และ know how  ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
( Trading Nation )  

เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อม่ันของนานาชาติ ในฐานะประเทศที่มาตรฐาน
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  

แนวทางการพัฒนา  
มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  

( Strategic Partner )  ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ที่มีความเสมอภาคกัน  
เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วน

ร่วมส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  
1.การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
2.การเข้าร่วมเป็นภาคี ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค  
เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ และภารกิจด้านการต่างประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  

 1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑.๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคง และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(๑.๒) พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก  ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 

(๑.๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑.๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 

(๑.๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 

  
1.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 

ควรเน้นการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์ภาค โดยเชื่อมโยงกับความต้องการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ไว้ ๓ ประเด็น หลักๆ คือ 
การเกษตรปลอดภัย การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

- คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่รัฐได้ลงทุนระบบชลประทานและบริการขั้นพ้ืนฐาน  ไปแล้ว
จ านวนมาก  

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  
- ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีพร้อมทั้งจัดระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพและ        

ความปลอดภัยของสินค้า 
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 - พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มีความหลากหลายและ มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาด  

- พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยให้
ความส าคัญกับการเร่งผลักดันให้กระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบ Good Agricultural practice การบรรจุหีบห่อ 
การเก็บรักษา การแปรรูป ปรับโครงสร้าง ระบบราชการ พัฒนา ก าลังคน ภาครัฐ เสริมสร้าง ความมั่นคง 
ปฏิรูป การเมือง พัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณ ปฏิรูป 
กฎหมาย ปรับโครงสร้างภาษี  

- สนับสนุนส่งเสริมให้ส านักงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการตรวจรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ Organic 
Farm  

- พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการท าเกษตรเชิงธุรกิจ การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และการตลาดสินค้าเกษตร  

๒. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ให้ความส าคัญการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้สะอาด และปลอดภัย  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียและมลพิษจากการประกอบการอุตสาหกรรมให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
- สร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่  
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
- ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตไปสู่ทิศทางที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค และ

สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
๓. สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก  
- สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ไปสู่ระดับมืออาชีพที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- น าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์  
- พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบ SMEs แบบมืออาชีพ  
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่จะเพ่ิมข้ึนจากประชาคมอาเซียน  
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ( Eco-Tourism )  
- รักษาสมดุลระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับขีดความสามารถที่จะรองรับให้ได้  
- สร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์แก่นักท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน

ทั่วไป  
– ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม และมีขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรและบริการการ

ท่องเที่ยว 
- พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกลมกลืนกับทรัพยากร  
- สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผูกกับศิลปวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณี/  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกบุกรุกท าลาย  
- ก าหนดกฏเกณฑ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน  
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๖. พัฒนาแหล่งน้ าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  
- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า และระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการจัดหาแหล่งน้ าขนาด

ใหญ่ เพื่อสามารถเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่น และบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียใน

พ้ืนที่แหล่งชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม  
- สนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดฯ ร่วมมือด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ าสายหลักและแหล่งน้ า

ส าคัญ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด  
- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์  
๗. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  
- วางแผนเตรียมการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับ

นโยบายระหว่างประเทศ  
- วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม  
– พัฒนามาตรฐานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน

ในระดับนานาชาติ  
- ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น  
– จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าออกของแรงงานจากสหภาพพม่า 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
วิสัยทัศน์  
“  ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมือง

กาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย ”  
พันธกิจ  

 ๑. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจ
รากฐาน ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสมสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. อนุรักษ์และเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

๓. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้าน
การค้า และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุน และเพ่ิมค่าผลผลิต 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล 

 ๕. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าการค้า
ภายใน อ านวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดี
ต่อกัน  

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท า มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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 2. จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจปกป้อง รักษาฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจฐานรากที่สร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโต

อย่างมีคุณภาพและอย่างเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้ง
ในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมาย ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของ

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้และ

ทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT  
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความภูมิใจ

และมีความสุขในคุณค่าของตน 
6. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการพระราชด าริ 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนและธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ าเสีย สารเคมี เชื้อเพลิง พลังงาน สารเคมี) 
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต
และบริการ 

3. ส่งเสริมให้เกิดให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมให้มีการใช้บังคับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก

ธรรมชาติและมนุษย์ 
6. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร  
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าให้มีความเพียงพอความต้องการของพ้ืนที่ขาด

แคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 
3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค้าที่เป็น     

อัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน

การตลาดและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
เป้าประสงค์  จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของแรงงานใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของผู้ปรกอบการ
และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

2. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั้งยืน 

3. ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้ง
ด้านธรรมชาติ ประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

4. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งกายภาพและด้านดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
เป้าประสงค์  จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้า

ชายแดน 
2. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบัน

และนักลงทุนเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ ยว และการ

ขยายตัวของเมือง 
 

1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ( พ.ศ. 2566 – 
2570 ) 

วิสัยทัศน์ ( Vision )   
“เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้

มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน ก้าวทัน
AEC”  
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พันธกิจ ( Mission )  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
3. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
4. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว  
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
6. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง  
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
8. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน  
9. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย  
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
11. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
14. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  
15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
16. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
18. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน  
19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
21. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม  
22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
 

เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน  
3. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน  
4. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
5. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า  
6. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
7. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ  
8. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น  
9. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
11. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่  
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย  
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ  
14. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
15. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
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16. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ  
17. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น  
18. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย  
19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน  
20. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก  
21. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
22. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่
สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1.4 พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การคมนาคมและการขนส่ง  
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารงุรักษาสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน  
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
3.4 การสาธารณสุข  
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
4.3 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงาน จากการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สิน
ส าหรับการปฏิบัติงาน  
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน  
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม 

 

 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 

2.1 วิสัยทัศน์  
“ เทศบาลต าบลดอนขมิ้น  เป็นเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น าการศึกษา พัฒนาประชามีส่วนร่วม ” 

2.2 พันธกิจ 

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาล
ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคมและพัฒนาให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่ 
 ๒. พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๓. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถานและวัตถุให้คงอยู่สืบไป 
 ๕. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

๖. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นท้ังความรู้และการบริการ  

 

2.3 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. ให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า  
  

 เป้าประสงค์ 
 ต าบลดอนขมิ้นเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง   การคมนาคมและการ
ขนส่งสะดวก ปลอดภัย 
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 ตัวช้ีวัด ระดับเป้าประสงค์ 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล  
  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 
2.จ านวนถนน ท่อระบายน้ า ฯลฯทีได้รับการบ ารุงรักษา 

2. พัฒนาและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลที่เพิ่มข้ึน 
3.จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตโทรศัพท์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม 
  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนา /ส่งเสริม และให้การสงเคราะห์ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 2. การบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน และการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมการศึกษา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร 
 4. ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมสันทนาการ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6.  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
 

 ตัวช้ีวัด ระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนภายในต าบลดอนขมิ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
 

จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุขและการป้องกัน
โรคติดต่อในพ้ืนที่ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน 
และสังคมสงเคราะห์  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส   
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้าง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่   

4.พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่ได้รับค าแนะน า  
ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยใน
การด าเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับกลยุทธ์ 

6. รักษาความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาความปลอดภัย และความ
สงบในพื้นที่ 

7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น 
น้ าท่วม  วาตภัย อัคคีภัย ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะ
        ที่ด ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคม  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

 จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และอุตสาหกรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  

 เป้าประสงค์ 
    ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ลดปัญหาหนี้สิน 
  

 ตัวช้ีวัด ระดับเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพ 
2. จ านวนสถานที่ท่ีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับกลยุทธ์ 

ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบ
อาชีพด้านต่าง ๆ และการประกอบอาชีพเสริมรายได้ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น จัดหาสถานที่เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรายได้ใน
ชุมชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด   
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 กลยุทธ์ 
 คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 เป้าประสงค์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
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 ตัวช้ีวัด ระดับเป้าประสงค์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด ระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จัดการระบบบ าบัด  และก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

 ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริม  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
  

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คงอยู่สืบไป 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คง
อยู่สืบไป  

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด       
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์  
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
  

 เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด   
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมี           
สุขภาวะที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน จะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลดอนขมิ้น  จึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ 
     “ เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  เป็นเมืองน่าอยู ่ เชิดชูคุณธรรม  น าการศึกษา พัฒนาประชามีส่วนร่วม” 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  ได้แก่   
  1.การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี       
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่จะส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  
  2.การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน ว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  

  3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ว่ามีสภาพเป็น  
เช่นไร เหตุการณ์ของโลกและของประเทศที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการบริหารงานในองค์กรหรือไม่ อย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดี โดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   

4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม      
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อองค์กร  โดยจะต้องพิจารณา           
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ปัญหาอาชญากรรม เทคโนโลยี ฯลฯ 

  

ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย 
๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ     

การก ากับดูแล  เป็นต้น 
๒. ด้านระเบียบ กฎหมาย 
๓. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
๔. ด้านงบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
๕. ด้านทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength = S )   

ด้าน จุดแข็ง 
๑. การบริหาร 1.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
2. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างมีระบบ แบบแผน และชัดเจน 
3. แบ่งส่วนราชการภายในโดยการวางแผนตามความเหมาะสมของเทศบาลเอง  
4. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่การบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา  
5. มีการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 

๒. ระเบียบ กฎหมาย  
 

๑. มีระเบียบ กฎหมายในการบริหารงานที่ชัดเจน  
๒. สามารถน ามาใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

๓. ด้านบุคลากร ๑. บุคลากรของเทศบาลมีความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
๓. จ านวนบุคลากรตามโครงสร้างอัตราก าลังที่ระเบียบก าหนด  

 
 
 
 



46 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength = S )   
ด้าน จุดแข็ง 

๔. ด้านงบประมาณ 1. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. ด้านทรัพยากร  
 

๑. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย  
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) 

 
ปัจจัยภายนอกองค์กร ประกอบด้วย  
๑. ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์  
๒. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน 

การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม และการคลัง  
๓. ด้านสังคม  
๔. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย ,เทคโนโลยี  

 

ด้าน จุดอ่อน 
๑. การบริหาร ๑. มีปริมาณภารกิจที่ถ่ายโอนมามากขณะที่บุคลากรและงบประมาณมีจ ากัด  

๒. ภารกิจใหม่ บุคลากรมีความรู้ไม่เพียงพอและลึกซึ้งท าให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
ล่าช้า 
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๒. ระเบียบ กฎหมาย  
 

๑. ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานมีหลายฉบับ ท าให้เกิดความสับสนในการ
อ้างอิงและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
๒. ระเบียบข้อบังคับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน 
๓. บางเรื่องไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดที่แน่ชัดท าให้การบริหารงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า ไม่ชัดเจน 

๓. ด้านบุคลากร ๑. อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านมีไม่เพียงพอ 
๒. บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
๓. บุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้เกี่ยงงานกันท า 
4. บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 

๔. ด้านงบประมาณ 1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินการพัฒนา 
๒. การจัดงบประมาณจากรัฐบาลกลาง ไม่มีการก าหนดห้วงระยะเวลาที่ชัดเจน มี
ความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงานของเทศบาล 
3. ขาดความชัดเจนในวงเงินงบประมาณท่ีเทศบาลจะได้รับจัดสรรจากรัฐบาลกลาง
ในแต่ละปีงบประมาณ 
4. การขอรับสนับสนุนด้านงบประมาณ/โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็น
บางครั้ง  

๕. ด้านทรัพยากร  ๑. เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
ด้าน โอกาส 

๑. ด้านการเมือง ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ สนับสนนุการเมืองภาค
ประชาชน ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  
๒. ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองการปกครองมากขึ้น จากข้อมูลข่าวสารที่
น าเสนอ ในรูปของสื่อต่าง ๆ  

๒. ด้านเศรษฐกิจ  
 

๑. มีทางสัญจรที่สะดวกสบายใกล้เส้นทางหลัก และใกล้เมืองใหญ่ 
 

๓. ด้านสังคม ๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในด้านของการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ  
๒. มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนหลายกลุ่ม  ที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมและช่วยเหลือเทศบาลเป็นอย่างดี 
3. มีวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนและมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ นโยบาย
รัฐบาล / กฎหมาย เทคโนโลยี  

๑. รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
 

 
การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat = T) 

 

ด้าน โอกาส 
๑. ด้านการเมือง ๑. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน  

๒. มีการแบ่งแยกที่จะสนับสนุนการท างานของผู้บริหารที่ตนเองชื่นชอบ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ  
 

๑. ในพ้ืนที่ไม่มีธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
๒. ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม ท าให้รายได้ท้องถิ่นที่จัดเก็บได้น้อย 

๓. ด้านสังคม ๑. ปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนเป็นหลัก ได้แก่ 
ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
๒. สภาพสังคมโดยทั่วไป มีส่วนท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น  
๓. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  

๔. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ นโยบาย
รัฐบาล / กฎหมาย เทคโนโลยี  
 

๑. การพัฒนาของเทศบาล ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  
๒. ข้อจ ากัดทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการเป็นอุปสรรคส าคัญของ
การพัฒนา ขาดความคล่องตัว อีกท้ังยังเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ของ
บุคคลบางกลุ่ม  
๓. การขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า และมีจ านวนน้อย  
๔. ประชาชนยังไม่รู้จักการพ่ึงพาตนเอง  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  ได้ด าเนินการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน ในปี ๒๕62  พบว่า ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนขมิ้นประชาชนมีปัญหาและความ
ต้องการ สรุปได้ดังนี้ 

 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า ส าหรับ
อุปโภคบริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน 
คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับอุปโค บริโภค
ให้มีความสะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้ าตื้น  
   2. การคมนาคม ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  3. ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ      
เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบล  
  4. การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัดเซาะ เนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสน้ า ซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 
คือ ก่อสร้างรางระบายน้ า หรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขัง และน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  

  5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่ วถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบล เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่
ที่ต้องการ  ต้องการเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  
คือ ต้องการใช้บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาเสียงตามสาย      
ที่ประชาชนอยากให้มีเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  1. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอ  
ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
      2. ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทางการเกษตรสูง 
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน 
คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
  ด้านสาธารณสุข 
  1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
      2. ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง 
  ด้านการเมือง  การบริหาร 
  1. ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้น าท้องถิ่น และสมาชิกยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
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          2. ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความ
ต้องการของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
   ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    1. สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพื่อท าการเกษตร  เพราะประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล ความต้องการของประชาชน  คือ ปลูกฝัง  สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เพ่ือประโยชน์  
และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า อยากให้ขุดลอกคลอง และปรับภูมิทัศน์รอบริมสระน้ าสาธารณะ 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
บริการชุมชน
และสังคม 

การพาณิชย์ กิจการประปา กองช่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน กองช่าง 

  บริการชุมชน
และสังคม 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านสังคม บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลัด 

3 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัด 

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลัด 

  บริการชุมชน
และสังคม 

การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

5 การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
6 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ 
บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

  การด าเนินงาน
อ่ืน 

งบกลาง งบกลาง ส านักปลัด 

รวม 6 3 12 16 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 33 61,420,000 34 61,610,000 34 61,780,000 34 61,460,000 39 64,200,000 174 310,470,000

1.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนสง

1.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 6 1,700,000 7 1,790,000 6 1,750,000 7 2,550,000 6 1,750,000 32 9,540,000

ขั้นพื้นฐาน

39 63,120,000 41 63,400,000 40 63,530,000 41 64,010,000 45 65,950,000 206 320,010,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข 6 700,000 6 700,000 6 700,000 6 700,000 6 700,000 30 3,500,000

2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห 10 8,730,000 10 9,085,000 10 9,340,000 10 9,695,000 10 9,950,000 50 46,800,000

2.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 11 1,283,900 11 1,303,900 11 1,343,900 11 1,393,900 11 1,433,900 55 6,759,500

2.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 5 470,000 4 270,000 4 300,000 4 320,000 4 320,000 21 1,680,000

2.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 9,080,000 3 9,080,000 3 9,080,000 3 9,080,000 3 9,080,000 15 45,400,000

2.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย 5 3,200,000 5 3,200,000 5 3,200,000 5 3,200,000 5 3,200,000 25 16,000,000

ในชีวิตและทรัพยสิน

2.7 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 105,000 3 305,000 1 30,000 2 230,000 1 30,000 9 700,000

42 23,568,900 42 23,943,900 40 23,993,900 41 24,618,900 40 24,713,900 205 120,839,500

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,750,000

3.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการทองเที่ยว 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 15 2,900,000
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  เทศบาลตําบลดอนขมิ้น
รวม  5 ปป 2569ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570

รวมยุทธศาสตรที่ 3

รวมยุทธศาสตรที่ 1

รวมยุทธศาสตรที่ 2

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร



ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,000,000

สิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการพัฒนา การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000

7 800,000 7 800,000 7 800,000 7 800,000 7 800,000 35 4,000,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ 5 660,000 5 660,000 5 660,000 5 660,000 5 660,000 25 3,300,000

วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

5.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000

6 740,000 6 740,000 6 740,000 6 740,000 6 740,000 30 3,700,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,900,000

6.2 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับ 6 2,480,000 5 2,130,000 5 2,130,000 5 2,130,000 5 2,130,000 26 11,000,000

การปฏิบัติงาน

6.3 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000

6.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

บานเมืองที่ดี

6.5 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการ 2 100,000 2 100,000 2 100,000 3 600,000 3 600,000 12 1,500,000

มีสวนรวม

15 3,810,000 14 3,460,000 14 3,460,000 15 3,960,000 15 3,960,000 73 18,650,000

112 92,618,900 113 92,923,900 110 93,103,900 113 94,708,900 116 96,743,900 564 470,099,500
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รวมยุทธศาสตรที่ 1 - 6

รวมยุทธศาสตรที่ 5

รวมยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตร

รวมยุทธศาสตรที่ 6

  เทศบาลตําบลดอนขมิ้น
รวม  5 ป

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ป 2568ป 2566 ป 2567 ป 2569

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2570



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการกอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุง  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - รอยละ 60 ของถนนที่ชํารุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ถนนลูกรัง หินคลุก ลาดยาง คอนกรีต ปลอดภัยในการจราจร ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หมูที่ 1 - 5 ไดรับประโยชน

๒ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต - 130,000 - - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

หมูบานรุงเรือง ซอย ๑ หมูที่ ๑ ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง ๕.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๓๕ ตารางเมตร ไดรับประโยชน

๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต - - - - 130,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

หมูบานรุงเรือง ซอย ๒ หมูที่ ๑ ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๓5 ตารางเมตร ไดรับประโยชน

๔ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต - - - 130,000 - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

หมูบานรุงเรือง ซอย ๓ หมูที่ ๑ ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง ๕.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๓๕ ตารางเมตร ไดรับประโยชน
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โครงการ/กิจกรรม

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางดานพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 100,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

จากคลองชลประทานถึงบานนายศตวรรษ ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

ศรีสุข หมูที่ 4 ไดรับประโยชน

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000 - - - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยนิลบัว ชวงที่ 2 หมูที่ 4 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 136 ตารางเมตร

7 โครงการขุดลอกคลอง ทั้งตําบล  - เพื่อแกไขปญหาการขาด  - ขุดลอกคลองทั้งตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80  - เกษตรกรมีน้ําไวใช กองชาง

 แคลนน้ํา สําหรับทําการ เกษตรกร สําหรับทําการเกษตร

เกษตร ไดรับประโยชน ตลอดทั้งป

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 140,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยบานจาเปลง หมูที่ ๔ ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 220 ตารางเมตร ไดรับประโยชน
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)ที่
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

9 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4.00 - - 400,000 - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

นางละออง ชางลอย - บานนายอรรถพร ปลอดภัยในการจราจร เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

เทียมผูก หมูที่ 5 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 664.00 ตารางเมตร ไดรับประโยชน

10 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000 - - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

สายบอขยะ ชวงที่ 2 หมูที่ 5 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร

11 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต - - - 600,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ชวงที่ 2 จากคอกวัวลุงละออง ชางลอย ถึง ปลอดภัยในการจราจร  ขนาดกวาง 3.90 เมตร ยาว 240.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

ไรนางอรุณ ตะกอง หมูที่ 5 หนา 0.05 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 936.00 ตารางเมตร

12 โครงการกอสรางถนนดินถมบดอัด  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนดินบดอัด ขนาดกวาง 4.00 - - - 250,000 - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยทางเกวียน ชวงที่ 2 หมูที่ 4 ปลอดภัยในการจราจร เมตร ยาว 155.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 556.00 ตารางเมตร ไดรับประโยชน
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ตัวชี้วัด (KPI)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 500,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

หมูบานรุงเรือง ซอย 6 ชวงที่ 2 หมูที่ 1 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

14 โครงการวางทอระบายน้ําจากบานายนวล  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 400,000 - - - - รอยละ ๘๐  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

อึกจอมทอง ถึงคลองหนองตะเลา หมูที่ 5 ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 155 ทอน (งบเทศบาล) ของประชาชน

ชวงที่ 2 บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00×1.00 ไดรับประโยชน

เมตร จํานวน 15 บอ

15 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต - 250,000 - - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

จากบานายวิเชียร เทียนลาย ถึงคลองชล ปลอดภัยในการจราจร  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร  (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

ประทาน หมูที่ 5 หนา 0.05 เมตร ไดรับประโยชน

มีพื้นที่ไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร

16 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอย 13 หมูที่  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ํา ขนาด  0.4๐ เมตร - - - 100,000 - รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

2 จํานวน 50 ทอน บอพักจํานวน 5 บอ (งบเทศบาล) ของประชาชน

ไดรับประโยชน
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

17 โครงการวางทอระบายน้ําบานนายทศพร  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ํา ขนาด  0.4๐ เมตร - - - - 350,000 รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

เข็มศักดิ์สิทธิ์ หมูที่ 4 จํานวน 163 ทอน บอพักจํานวน 17 บอ (งบเทศบาล) ของประชาชน

ไดรับประโยชน

18 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 300,000 - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

เสริมเหล็ก ซอย 2 หมูที่ 3 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 406 ตารางเมตร

19 โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณบาน  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 500,000 - รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

นายสุรพงษ ถึงบานนายเฉลียว สระแพงแกว มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก (งบเทศบาล) ของประชาชน

หมูที่ 5 ความยาวรวม 338.00 เมตร จํานวน 5 บอ ไดรับผลประโยชน

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 500,000 รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

เหล็ก บริเวณบานนางสมยา สุกดิบ หมูที่ 3 มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 82 (งบเทศบาล) ของประชาชน

ทอน บอพัก ขนาด 0.80×0.80 เมตร ไดรับผลประโยชน

จํานวน 5 บอ 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - 300,000 - - - รอยละ 80  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

จากบานลุงตอย ชางลอย ถึงบริเวณบาน  ปลอดภัยในการจราจร กวาง 4 เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 0.15 (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

นายวิวัฒน เทียนคํา หมูที่ ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ไดรับผลประโยชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

22 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 150,000 - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยอึ่งไพร หมูที่ 5 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 136 ตารางเมตร

23 โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณบาน  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 500,000 รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

นายสมนึก ฉิ่งทองคํา ถึงคลองระบายน้ํา มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก (งบเทศบาล) ของประชาชน

หมูที่ 5 ความยาวรวม 178.00 เมตร ไดรับผลประโยชน

24 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 500,000 รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

บริเวณบานนายประพันธ ศักดิ์สังวร มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก (งบเทศบาล) ของประชาชน

เชื่อมตอทอระบายน้ํา หมูที่ 5 ความยาวรวม 256.00 เมตร ไดรับผลประโยชน

25 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - 100,000 - - - รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

เหล็กพรอมบอพัก บริเวณศูนยน้ําพริก มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 24 (งบเทศบาล) ของประชาชน

หมูที่ 3 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 3 บอ ไดรับผลประโยชน
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 100,000 - - รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยอึ่งไพร หมูที่ 5 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 136 ตารางเมตร

๒๗ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 110,000 - - - - รอยละ 80  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

บานนายธนพัฒน รุงโสภากิจกุล ซอย 5 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หมูที่ 2 หนา 0.15 เมตร ไดรับผลประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 125 ตารางเมตร

๒๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 350,000 - - รอยละ 80  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

ซอยบานางสุวิสา นาแกว หมูที่ 2 ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 83.50 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ไดรับผลประโยชน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 250.50 ตารางเมตร

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 550,000 รอยละ ๘๐  - ประชาชนสัญจรได กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก ปลอดภัยในการจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 128.00 เมตร (งบเทศบาล) ของประชาชน อยางสะดวกปลอดภัย

ซอยบานนางนัด ทองอา หมูที่ 4 ชวงที่ 2 หนา 0.15 เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับประโยชน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 458.00 ตารางเมตร

 - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3

มอก. ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 142 ทอน

พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 1.00 × 1.00 เมตร จํานวน 14 บอ
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมและการขนสง
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

30 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 300,000 - - รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

เหล็กพรอมบอพัก ซอย 3 หมูบานรุงเรือง มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 130 (งบเทศบาล) ของประชาชน

หมูที่ 1 ทอน บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 ไดรับผลประโยชน

×1.00 เมตร จํานวน 14 บอ

31 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม  - เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000       - - - - รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง

เหล็กพรอมฝารางระบายน้ําคอนกรีตเสริม พรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง (งบเทศบาล) ของประชาชน

เหล็ก ซอย 7 0.70 เมตร ยาว 109.00 เมตร ไดรับผลประโยชน

61

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล  - เพื่อพัฒนาระบบประปาให  - ปรับปรุงระบบประปาตามแบบ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

หมูที่ 1-5 ไดมาตรฐานน้ําสะอาด  เทศบาลกําหนด ของประชาชน    ใช

ไดรับประโยชน

๒ ขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1-5  - เพื่อพัฒนาระบบประปาให  - ปรับปรุงระบบประปาตามแบบ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

 ไดมาตรฐานน้ําสะอาด เทศบาลกําหนด ของประชาชน    ใช

ไดรับประโยชน

๓ ซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1-5  - เพื่อใหผูใชน้ําสามารถใชได  - ซอมแซมระบบประปาตามบาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีน้ําใชได กองชาง

ตามปกติ ของประชาชน    เปนปกติ

ไดรับประโยชน

๔ ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ หมุที่ 1-5  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขต 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ รอยละ 80  - ประชาชนไดรับความ กองชาง

ปลอดภัยของประชาชน เทศบาล ของประชาชน    สะดวกปลอดภัยใน

ไดรับประโยชน    ชีวิต

62

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ(บาท) และที่มา

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๕ โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟา  - เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขต 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

สองสวาง หมูที่ 1-5 อยางเพียงพอทั่วถึง เทศบาล ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ไดรับประโยชน

๖ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณบาน  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ติดตั้งโคมไฟสองสวาง แบบ LED   - 40,000 - - - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

นายบุญ แกวแดง หมูที่ 4 ปลอดภัยของของประชาชน (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ไดรับประโยชน

๗ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณบาน  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ติดตั้งโคมไฟสองสวาง  แบบ LED  - - 200,000 - - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

นายเชน เจริญผล ถึงบานนางซอนกลิ่น ปลอดภัยของของประชาชน (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

งามประสิทธิ์ หมูที่ 4 ไดรับประโยชน

๘ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณทาง  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ติดตั้งโคมไฟสองสวาง  แบบ LED  150,000 - - - - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

เขาบานนางชิ้น สัปคง หมูที่ 4 ปลอดภัยของของประชาชน (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ไดรับประโยชน
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(งบเทศบาล) (งบนอก)

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)



ผ. 02

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ
๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ติดตั้งโคมไฟสองสวาง แบบ LED - - - 500,000 - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

สะพานรวมใจถึงรานประทีปการเกษตร ปลอดภัยของประชาชน (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

หมูที่ 5 ไดรับประโยชน

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งดวงโคม - - - - 200,000 รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ซอย 3 หมูบานรุงเรือง หมูที่ 1 ปลอดภัยของประชาชน พรอมอุปกรณติดตั้ง (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ไดรับประโยชน

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งดวงโคม - 200,000 - - - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ซอยโรงหลอพระ หมูที่ 1 ปลอดภัยของประชาชน พรอมอุปกรณติดตั้ง (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ไดรับประโยชน

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  - เพื่อสรางความสะดวกและ  - ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งดวงโคม - - - 500,000 - รอยละ 80  - ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ซอยบานางวันทอง เห็นสวาง ถึงคลอง ปลอดภัยของประชาชน พรอมอุปกรณติดตั้ง (งบเทศบาล) ของประชาชน     เพียงพอและทั่วถึง

ชลประทาน 5 หมูที่ 4 ไดรับประโยชน
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ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.1 การสาธารณสุข

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการปองกันและควบคุมโรค  - เพื่อปองกันและควบคุม  - ฉีดพนยากําจัดยุงลายสาเหตุของโรค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถปอง  - อัตราการเกิดโรคไขเลือด สํานักปลัด

ไขเลือดออก    โรคไขเลือดออกในทองถิ่น ครบ 5 หมูบาน กันโรคได ออกในชุมชนลดลง

รอยละ 90

๒ โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  - เพื่อปองกันควบคุมโรคติดตอ  - ใหการรักษา แนะนําตลอดจนใหการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถปอง  - อัตราการเกิดโรคติดตอ สํานักปลัด

และไมติดตอ ในทองถิ่น ชวยเหลือมิใหเกิดโรคติดตอและไมติดตอ กันโรคได และไมติดตอในชุมชนลดลง

รอยละ 90

๓ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  - เพื่อปองกันควบคุมโรคพิษสุนัข  - ฉีดวัคซีนฯ ใหสุนัขและแมวของ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถปอง  - อัตราการเกิดโรคพิษสุนัข สํานักปลัด

จากพิษสุนัขบาฯ พรอมสํารวจ บาในทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น กันโรคได บาในชุมชนลดลง

ประชากรสุนัข และแมว รอยละ 90

๔ สมทบทุนกองทุนหลักประกัน  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ  - สมทบเงินใหกองทุนหลักประกันสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบงบประมาณ  - ประชาชนกลุมเปาหมาย สํานักปลัด

สุขภาพเทศบาลตําบลดอนขมิ้น จัดบริการในดานการสงเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลดอนขมิ้น สมทบไมเกิน ตามระเบียบ เขาถึงบริการดานสาธารณ

การปองกันโรคของคนในทองถิ่น รอยละ 50 สุขไดอยางทั่วถึงและมีประ

สิทธิภาพ
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  (งบเทศบาล)

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

   (งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   (งบเทศบาล)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 2 พัฒนาดานสังคม

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.1 การสาธารณสุข
ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ
๕ อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานของ  - อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กรรมการหมูบาน  - คณะกรรมการหมูบาน สํานักปลัด

สาธารณสุข คณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรม หมูบาน/คณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติ 

การชุมชนเปนไปดวยความสะดวก ไดรับงบประมาณ งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เรียบรอย

๖ อุดหนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานของกอง  - อุดหนุนงบประมาณใหกับกองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนสวัสดิการ  - กองทุนสวัสดิการชุมชน สํานักปลัด

ชุมชน ทุนสวัสดิการชุมชนเปนไปอยาง สวัสดิการชุมชน หมูที่ 1-5 ไดรับงบประมาณ ปฏิบัติงานไดอยางมี

เรียบรอย ประสิทธิภาพ

66

(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.2 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน  - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหกับ  - จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดเขา  - ผูสูงอายุในพื้นที่มีจิตใจเบิก สํานักปลัด

เขตเทศบาล    ผูสูงอายุในเขตเทศบาล  - ศึกษาดูงานตามโครงการ รวมโครงการ เบิกบานและมีความรักความ

ไมนอยกวา สามัคคีกัน

รอยละ 60

๒ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อใหผูสูงอายุดํารงชีพไดอยาง  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มี 6,500,000 6,800,000 7,000,000 7,300,000 7,500,000 ผูสูงอายุไดรับ  - ผูสูงอายุดํารงชีพอยางมี สํานักปลัด

   มีความสุขตามอัตภาพ คุณสมบัติตามระเบียบฯ เปนรายเดือน การสงเคราะห ความสุขตามอัตภาพ

รอยละ 100

๓ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  - เพื่อใหผูพิการดํารงชีพไดอยาง  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการที่มีคุณสมบัติ 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 ผูพิการไดรับ  - ผูพิการดํารงชีพอยางมี สํานักปลัด

   มีความสุขตามอัตภาพ ตามระเบียบฯ เปนรายเดือน การสงเคราะห ความสุขตามอัตภาพ

รอยละ 100

๔ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใน  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่มี 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 ผูปวยเอดสไดรับ  - สามารถบรรเทาความ สํานักปลัด

  การดํารงชีพของผูเปวยเอดส คุณสมบัติตามระเบียบฯ เปนรายเดือน การสงเคราะห เดือดรอนในการดํารงชีพ

รอยละ 100 ของผูปวยเอดส
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    (เงินอุดหนุน)

    (งบเทศบาล)

   (เงินอุดหนุน)

   (เงินอุดหนุน)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่
งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.2 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ จะไดรับ รับผิดชอบ

๕ โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ  - เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก  - ใหการสงเคราะหผูยากจน ยากไร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ  - ครอบครัวผูยากจน ไรที่พึ่ง สํานักปลัด

หนาที่ของเทศบาล ผูมีรายไดนอยยากจน ไรที่พึ่งและ และใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบ การสงเคราะห และผูประสบสาธารณภัย

ผูประสบสาธารณภัย สาธารณภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ไดรับความชวยเหลือเบื้องตน 

รอยละ 30

6 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ   - จัดโครงการอบรมอาสาสมัครตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินงาน  - รอยละ 70 ของอาสาสมัคร สํานักปลัด

อบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น โครงการ ตามโครงการ ไดรับความรู

7 โครงการดําเนินงานตามภารกิจจังหวัด  - เพื่อใหการชวยเหลือบรรเทาทุกข  - อุดหนุนงบประมาณใหกาชาดจังหวัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผูยากไร  - ประชาชนผูยากไร สํานักปลัด

กาญจนบุรี สังคมสงเคราะหแกประชาชน กาญจนบุรี ผูประสบภัยเด็ก ผูประสบภัยไดรับการชวย

เยาวชนที่ขาด เหลือบรรเทาทุกข/ไดรับการ

แคลนทุนการศึกษา สงเคราะห

8 อุดหนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนเทศบาล  - อุดหนุนงบประมาณใหกับสภาเด็กและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน  - สภาเด็กและเยาวชนปฏิบัติ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ตําบลดอนขมิ้น ใชเวลาวางใหเกิด เยาวชนเทศบาลตําบลดอนขมิ้น ตามโครงการ งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชน
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(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.2 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ
๙ โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม  - เพื่อชวยเหลือประชาชนดาน  - ดําเนินการใหความชวยเหลือดานการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับ  - ประชาชน ผูดอยโอกาส สํานักปลัด

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูยาก การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ ดํารงชีพ การชวยเหลือ ผูยากไร ไดรับการชวยเหลือ

ไร หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ ชีวิตผูดอยโอกาส ผูยากไร ที่ไดรับ รอยละ 70

โรคติดตอ ผลกระทบจากสถานการณโรคติด

ตอ

๑๐ โครงการสงเสริมสนับสนุนดําเนินการดูแล  - เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก  - ใหการสงเคราะหผูสูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุที่มี  - ผูสูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง สํานักปลัด

ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงไมสามารถ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได สภาวะพึ่งพิงไดรับ ไดรับการชวยเหลือ

ที่มีสภาวะพึ่งพิง (LTC) ชวยเหลือตนเองได การชวยเหลือ

รอยละ 90
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     (งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อใหเด็กมีอาหารกลางวันทาน  - จางทําอาหารกลางวันใหเด็กของศูนย 150,000 160,000 170,000 180,000 200,000 เด็กไดรับ  -   นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น  และมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนขมิ้น อาหารครบ แข็งแรง

   ทุกคน

๒ โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง  - จัดซื้อนมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 320,000 330,000 340,000 350,000 370,000 เด็กไดรับ  -   นักเรียนมีสุขภาพ สํานักปลัด

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้นและโรงเรียนวัดดอน ตําบลดอนขมิ้นและโรงเรียนวัดดอนขมิ้น นมครบทุกคน แข็งแรง

ขมิ้น

๔ จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูตาม   - จัดซื้อวัสดุการศึกษาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนยเด็กมี  - นักเรียนไดรับความ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น   เกณฑและมีอุปกรณสําหรับ  เทศบาลตําบลดอนขมิ้น วัสดุอุปกรณ  รูตางๆมีอุปกรณเพียง

  นักเรียนเพียงพอ ครบ พอใหนักเรียนทุกคน

๕ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก   - จัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ เด็กรอยละ  - เด็กไดแสดงออกและ สํานักปลัด

  และไดรับความสนุกสนาน 100 ไดเขา   มีความสุขสนุกสนาน

รวมโครงการ

๖ โครงการสงเสริมการเรียนรู สงเสริมประสบ  - เพื่อเปนการพัฒนาความรูนอก  - จัดกิจกรรมใหเด็กนักเรียน และผูปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กรอยละ  - เด็กนักเรียนไดรับการ สํานักปลัด

การณนอกหองเรียน   หองเรียน เขารวมกิจกรรม 90 ไดเขารวม  พัฒนาการในดานตางๆ

โครงการ

70

(งบเทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

(งบรัฐบาลและหรืองบเทศบาล)

(งบรัฐบาลและหรืองบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๗ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอนขมิ้น  - เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหาร  - อุดหนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กไดรับอาหาร  - นักเรียนทุกคนมีอาหาร สํานักปลัด

กลางวันอยางทั่วถึง วัดดอนขมิ้น ครบทุกคน กลางวันรับประทาน

๘ อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนย   - เพื่อใหการปฏิบัติงานของศูนย  - อุดหนุนตามงบประมาณใหกับศูนยพัฒนา 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 ศูนยพัฒนาเด็ก  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลดอนขมิ้น พัฒนาเด็กเล็กเปนไปดวยความ เด็กเล็ก เทศบาลตําบลดอนขมิ้น เล็กไดรับ ปฏิบัติงานไดอยางมี

สะดวกเรียบรอย งบประมาณ ประสิทธิภาพ

๙ อุดหนุนโครงการสภาเด็กและเยาชน  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนเทศบาล  - อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน  - สภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ตําบลดอนขมิ้น ใชเวลาวางใหเกิด ตามโครงการ ไดกลาคิดกลาแสดงออก

ประโยชน

๑๐ โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อสงเสริมพัฒนาศักภาพ  - สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สมาชิกสภาเด็ก  - สมาชิกสภาเด็กและ สํานักปลัด

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบล สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนได ตําบลดอนขมิ้น และเจาหนาที่เทศบาล และเยาวชน เยาวชนไดแสดงความคิด

ดอนขมิ้น แสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนว รอยละ 90 ไดเขา เห็นเพื่อเปนแนวทางการ

ทางพัฒนาทองถิ่น รวมโครงการ พัฒนาทองถิ่น

๑๑ อุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแก  - เพื่อเปนการเพิ่มทักษะดานอาชีพ  - อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กรอยละ  - นักเรียนครอบครัวที่ สํานักปลัด

นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลัง แกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม 90 ไดเขารวม ยากจนไมไดเรียนตอได

จบการศึกษาภาคบังคับ ไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาค โครงการ เรียนรูทักษะดานอาชีพ

บังคับ

71

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 



ผ. 02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.4 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการแขงขันกีฬา  - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและใช  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 150,000 180,000 200,000 200,000 ประชาชนรอยละ  - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

 เวลาวางใหเกิดประโยชนและ ไดเลนกีฬา 50 ไดเขารวม หางไกลยาเสพติดเกิด

 เชื่อมความสามัคคี โครงการ ความรักใครสามัคคี

2 โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ  - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและใช  - สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหาร  - ผูบริหาร ขาราชการ สํานักปลัด

 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ ขาราชการ ลูกจาง เขารวมแขงขัน

 เชื่อมความสามัคคีในทองถิ่น ลูกจาง กีฬา เกิดความสามัคคี

รอยละ 60 กันในทองถิ่น

เขารวมโครงการ

3 โครงการซอมแซมเครื่องออกกําลังกายให  - เพื่อใหประชาชน เยาวชน  - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ สําหรับซอมแซมเครื่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - ประชาชน เยาวชน สํานักปลัด

กับชุมชน ผูสูงอายุ ไดออกกําลังกายอยาง ออกกําลังกาย หมูที่ 1 - 5 เยาวชน ผูสูงอายุไดออกกําลังกาย

ทั่วถึง ไดประโยชน มีสุขภาพแข็งแรง

รอยละ 70

4 อุดหนุนโครงการแขงขันและพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะฟุตบอล  - อุดหนุนตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - เยาวชนไดหันมาเลน สํานักปลัด

ทางดานกีฬาฟุตบอลใหกับเยาวชนในจังหวัด ใหกับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี เยาวชน กีฬาฟุตบอลหางไกล

กาญจนบุรี เพื่อตานยาเสพติด ไดประโยชน ยาเสพติด

รอยละ 70

72

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

     (งบเทศบาล)

     (งบเทศบาล)

     (งบเทศบาล)

     (งบเทศบาล)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.4 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ผลลัพธ หนวยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ
๕ โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเปน  - เพื่อใหประชาชน เยาวชน  - เรียมความพรอมนักีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 200,000 - - - - อุดหนุนตาม  - ประชาชน เยาวชน สํานักปลัด

เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกาญ - เขารวมการแขงขัน จํานวน 1,000 คน (งบเทศบาล) โครงการ นักเรียน นักศึกษาใน

48 กาญจนบุรีเกมส และการแขงขันกีฬา จนบุรี มีสนามกีฬาที่มีมาตราฐาน จังหวัดกาญจนบุรีใหความ

คนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส ปลอดภัยในการออกกําลังกาย สนใจในการออกกําลังกาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

73

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด  - เพื่อใหตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  - จัดอบรมใหความรูถึงโทษของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  - สามารถลดยาเสพ สํานักปลัด

ในเขตเทศบาลตําบลดอนขมิ้น ยาเสพติดใหกับประชาชนในเขตเทศบาล ของประชาชน ติดใหโทษในชุมชน

เด็กนักเรียน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน รูถึงโทษของ

พนักงาน ขาราชการ สมาชิกสภา ยาเสพติด

ผูบริหารทองถิ่น

๒ โครงการอบรมทบทวนและใหความรูชมรม  - เพื่อรณรงคปองกัน แกไข ปญหา  - จัดกิจกรรมตามโคงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80  - เยาวชนมีความรู สํานักปลัด

TO BE NUMBER ONE ยาเสพติดในเยาวชนในเขตเทศบาล ของเยาวชน ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ตําบลดอนขมิ้น รูถึงโทษของ โทษของยาเสพติด

ยาเสพติด

74

(งบเทศบาล)

โครงการ

(งบเทศบาล)

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.6 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - เพื่อปองกันและชวยเหลือ  - ตั้งจุดตรวจ ในชวงเทศกาล วันปใหม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน  - อุบัติเหตุลดลงและชวย สํานักปลัด

ชวงเทศกาลสําคัญ    ผูประสบภัย    และวันสงกรานต รอยละ 80 ได เหลือไดอยางรวดเร็ว

รับประโยชน

๒ โครงการตรวจดูแลรักษาความปลอดภัย  - เพื่อเฝาระวังติดตามผูกระทํา  - ดําเนินการตรวจดูแลความปลอดภัย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน  - สามารถเฝาระวังมิให สํานักปลัด

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน ความผิดตางๆ รวมกับกํานัน/ผูใหญบาน/ตํารวจ/ รอยละ 80 ได เกิดเหตุตางๆในพื้นที่

เขตเทศบาล เจาหนาที่อาสาสมัครปองกันภัยฝาย รับประโยชน เทศบาล

พลเรือน (อปพร.)

๓ จัดซื้ออุปกรณปองกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และ  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณปองกัน ตามแบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  - สามารถเฝาระวังมิให สํานักปลัด

บนทองถนน ลดอุบัติเหตุบนทองถนน ที่เทศบาลกําหนด รอยละ 80 ได เกิดเหตุตางๆในพื้นที่

รับประโยชน เทศบาล

75

โครงการ วัตถุประสงคที่

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

   (งบเทศบาล)

   (งบเทศบาล)

   (งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ  - เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก  - องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ  - เปนศูนยกลางในการ สํานักปลัด

รวมในการชวยเหลือประชาชน ในการติดตอประสานงานระหวาง อําเภอทามะกา และประชาชนทั่วไป ประชาชนเขามา รวบรวมขอมูลปญหา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ สถานที่กลางในการสืบคน กฎหมาย ติดตอขอรับความ ความตองการของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวกับการให ระเบียบ หนังสือสั่งการขอมูลที่เกี่ยวของ ชวยเหลือ ประชนชน

บริการประชาชน กับการชวยเหลือประชาชน รอยละ 100

๒ โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร  - เพื่อเพิ่มความรูใหกับอาสาสมัคร  - ดําเนินการจัดฝกอบรม - 200,000 - 200,000 - เพิ่มยอด  - มีอปพร.ที่มีความรู สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อปพร. เพิ่มมากขึ้น

ขึ้นรอยละ 10

๓ อุดหนุนโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต  - เพื่อสนับสนุนใหอาสาพระราช  - ดําเนินการจัดฝกอบรม 75,000 75,000 - - - อุดหนุนตาม  - ผูเขารวมฝกอบรม สํานักปลัด

อาสาปองกันภัยพิบัติ ทานในระดับพื้นที่มีความเขมแข็ง โครงการ สามารถปฏิบัติหนาที่

ความรู ความชํานาญในการจัดการ ชวยเหลือพนักงานปอง

ภัยเพื่อสงผลตอประชาชนมีความ กันบรรเทาสาธารณภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

76

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมสตรีและ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ  - จัดอบรมใหความรูกลุมสตรีและผูนํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กลุมสตรีและ  - กลุมสตรีและผูนําชุมชน สํานักปลัด

ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล   รูใหกับสตรีในเขตเทศบาล    ชุมชน ผูนําไดเขารวม มีความรูที่หลากหลายและ

 - ศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ โครงการไมนอย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กวารอยละ 70

๒ โครงการสงเสริมอาชีพและสงเสริมพัฒนา  - เพื่อสงเสริมอาชีพสรางรายได  - จัดอบรมใหความรูดานอาชีพและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - ประชาชนมีอาชีพและ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑสินคา OTOP   ของประชาชน    กิจกรรมตางๆ ตามโครงการ รอยละ 70 ไดเขา สรางรายไดใหกับชุมชน

 - สงเสริมสินคา OTOP ภายในพื้นที่ รวมโครงการ และตนเอง

77

   (งบเทศบาล)

  (งบเทศบาล)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิน
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุนสูสากล

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร

โครงการ ตัวชี้วัด (KPI)วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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3.2 การสงเสริมการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห  - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ  - อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนตาม  - การสงเสริมการ สํานักปลัด

สะพานขามแมน้ําแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี โครงการ ทองเที่ยวจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรีมี

ประสิทธิภาพ

78

งบเทศบาล

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
งบประมาณและที่มา
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน  - เพื่อรักษาและสรางธรรมชาติและ  - จัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - เพื่อการมีสิ่งแวดลอมที่ สํานักปลัด

 สิ่งแวดลอมที่ดี    สิ่งแวดลอม รอยละ 60 ได ดีของเขตเทศบาล

เขารวมโครงการ

๒ โครงการปรับภูมิทัศนสวนเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อสรางความสวยงามมีสิ่ง  - ปรัปภูมิทัศนตามแบบที่เทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปรับภูมิทัศน  - สวนเฉลิมพระเกียรติ กองชาง

 แวดลอมที่ดี    กําหนด 1 งาน มีความสวยงามเปนที่

พักผอนของประชาชน

๓ โครงการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร  - เพื่อรักษาและสรางธรรมชาติ  - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับภูมิทัศน  - ตนไมทรงปลูกมีความ สํานักปลัด

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม 1 งาน สะอาดสวยงาม และมี

ลักษณะกายภาพที่แข็งแรง

๔ โครงการปลูกตนไม ปลอยพันธุปลาเพื่อ  - เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมี  - จัดกิจกรรมตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  - เพื่อจํานวนสัตวน้ําและ สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สวนรวมรูสึกหวงแหนทรัพยากร รอยละ 60 ได เพิ่มพื้นที่ปา

ธรรมชาติ เขารวมโครงการ
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(งบเทศบาล)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

(งบเทศบาล)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมืองใหนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด (KPI)ที่ โครงการ
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4.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  - ลดปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย  - ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.๕ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงที่  - สถานที่ทิ้งขยะรับขยะ สํานักปลัด

หมูที่ ๕                                       (งบเทศบาล) ทิ้งขยะ 1 บอ ไดเพียงพอและลดมลพิษ

จากขยะ

๒ จัดซื้อถังขยะ  - เพื่อใหมีถังขยะไวบริการ  - จัดซื้อถังขยะเพื่อใหบริการประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดซื้อถังขยะ  - ชุมชนมีความสะอาด สํานักปลัด

    ประชาชนไดเพียงพอตอความ                                       (งบเทศบาล) จํานวน และมีอุปกรณใสขยะเพียง

  ตองการ 100 ใบ พอตอความตองการ

๓ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  - ลดประมาณขยะสรางจิตสํานึก  - ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชน  - ประชาชนในเขตพื้นที่รู สํานักปลัด

  ใหคนในชุมชน รอยละ 60 ได จักกําจัดขยะอยางถูกวิธี

เขารวมโครงการ
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(งบเทศบาล) 

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ผ. 02

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดงานวันลอยกระทง  - เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมวันลอยกระทงตาม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอย  - วัฒนธรรมไทยและ สํานักปลัด

  วัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหคงอยู    โครงการ ละ 70 ไดเขา ทองถิ่นไดอนุรักษสืบทอด เทศบาล

รวมโครงการ

๒ โครงการจัดงานวันสงกรานต  - เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมวันสงกรานตตามโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอย  - วัฒนธรรมไทยและ สํานักปลัด

  วัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหคงอยู ละ 70 ไดเขา ทองถิ่นไดอนุรักษสืบทอด เทศบาล

รวมโครงการ

๓ โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและครอบครัว  - เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี  - จัดกิจกรรมตามโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนรอย  - วัฒนธรรมไทยและ สํานักปลัด

  วัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหคงอยู ละ 70 ไดเขา ทองถิ่นไดอนุรักษสืบทอด เทศบาล

รวมโครงการ

๔ โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  - เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสาน  - จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนรอย  - ไดรวมสืบสานประเพณี สํานักปลัด

  ประเพณีอันดีงามของไทยและ  - จัดกิจกรรมเวียนเทียน ละ 70 ไดเขา อันดีงามของไทยและสืบ เทศบาล

  สืบทอดพระพุทธศาสนา รวมโครงการ ทอดพระพุทธศาสนา
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาดานการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวอัตลักษณคุณคาสูงและเติบโตอยางยั่งยืน
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ
๕ อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทพระ  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใช  - อุดหนุนงบประมาณใหกับวัดดอนขมิ้น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุดหนุนตาม  - เพื่อเผยแพรพระพุทธ สํานักปลัด

ภิกษุ - สามเณร บวชศีลจาริณีและอบรม เวลาวางใหเกิดประโยชน นําหลัก โครงการ ศาสนา เทศบาล

เยาวชนภาคฤดูรอน ธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
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ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

   (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ
๑ โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  - สงเสริมอนุรักษ ถายทอด  - เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนได  - อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น สํานักปลัด

   ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมอนุรักษ  ใหคงไว

ภูมิปญญาฯ

83

    (งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  - เพื่อรับทราบความคิดเห็นของ  - จางหนวยงานที่มีความรูเพื่อสํารวจ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน  - รับทราบความคิดเห็น สํานักปลัด

ที่มีตอการทํางานของเทศบาลตําบลดอนขมิ้น   ประชาชนที่มีตอการทํางานของ รอยละ 80 ของประชาชนที่มีตอการ เทศบาล

  เทศบาล พึงพอใจ ทํางานของเทศบาล

๒ โครงการจัดงานวันเทศบาล  - เพื่อระลึกถึงความสําคัญในวัน  - จัดพิธีทางศาสนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ  - เจาหนาที่มีขวัญกําลังใจ สํานักปลัด

  เทศบาลและเจาหนาที่มีขวัญ ตามโครงการ    และเกิดความสํานึก เทศบาล

  กําลังใจทํางาน    สามัคคีในการทํางาน

๓ โครงการกิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี  - เพื่อใหประชาชนสํานึกในพระ  - จัดโครงการวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ประชาชน  - ประชาชนสํานึกในพระ สํานักปลัด

หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ งาน มหากรุณาธิคุณและแสดงความ พรอมปฏิบัติงาน มหากรุณาธิคุณและได

รับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมพระชน จงรักภักดี รอยละ 80 แสดงความจงรักภักดี

พรรษา งานเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาดานการบริหารจัดการ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนในทุกมิติ
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ
๔ โครงการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม  - เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการทํา  - จัดดําเนินการตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ขาราชการ  - ขาราชการและเจาหนา สํานักปลัด

การทุจริต งานของขาราชการและเจาหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐ ที่ของรัฐมีจิตสํานึกในเรื่อง เทศบาล

ของรัฐใหมีจิตสํานึกในเรื่องของ รอยละ 70 เขาใจ ของความซื่อสัตย สุจริต

ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสเปน และนํามาประยุกต โปรงใส มีคุณธรรม

ธรรม ใช

85

(งบเทศบาล)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุททธศาสตรที่ 1 สงเสริมสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ ปรับภูมิทัศนซุมเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อใหซุมเฉลิมพระเกียรติมีความ  - ปรัปภูมิทัศนตามแบบที่เทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงซุม  - ซุมเฉลิมพระเกียรติมี กองชาง

ของเทศบาล สวยงาม กําหนด 5 หมูบาน ความสวยงาม

๒ ซอมแซมครุภัณฑของเทศบาล  - เพื่อใหอุปกรณของเทศบาล  - ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ซอมแซม  - อุปกรณสามารถใชงาน ทุกกอง

  สามารถใชงานไดปกติ เสียหาย ครุภัณฑใหใชงาน ไดตามปกติ

ไดตามปกติ

๓ ซอมแซม/ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  - เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  - ซอมแซม/ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สิ่งกอสรางที่ชํารุด  - ประชาชนสามารถใช กองชาง

รอยละ 100 ประโยชนไดตามปกติ สํานักปลัด

ไดรับการซอม

แซม

๔ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  - เพื่อมีแนวทางในการจัดเก็บภาษี  - ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เทศบาลมีแผนที่  - สามารถจัดเก็บภาษีได กองคลัง

ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิผล ภาษีในการปฏิบัติ อยางทั่วถึงและเปนระบบ

งาน
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(งบเทศบาล)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

วัตถุประสงค

(งบเทศบาล)

โครงการ ตัวชี้วัด (KPI)ที่
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6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๕ โครงการดําเนินกิจการ 5 ส. ในสํานักงาน  - เพื่อใหสํานักงานเทศบาลตําบล  - ดําเนินงานตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  - สํานักงานเทศบาลมี สํานักปลัด

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ดอนขมิ้นมีความเปนระเบียบเรียบ ของสํานักงาน ความสะอาดเปนระเบียบ

รอยมากขึ้น มีความระเบียบ เรียบรอย

เรียบรอย

๖ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงสําหรับ  - เพื่อไวใชสําหรับประชุม อบรม  - ติดตั้งระบบกระจายเสียงหองประชุม 350,000 - - - - รอยละ 80  - ผูเขารวมประชุมได สํานักปลัด

ประชุม อบรม สัมมนา สัมมนา สภาเทศบาลตําบลดอนขมิ้น (งบเทศบาล) ของผูเขารวม ใชประโยชน

ประชุมไดรับ

ผลประโยชน
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

(งบเทศบาล)
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6.3 การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหาร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูบริหาร  - ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ   ใหมีความรูความสามารถประสบ  สมาชิกสภาฯ ขาราชการและลูกจาง สมาชิก นําความรูมาใชในการ เทศบาล

พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล   การณที่หลากหลายมาใชในการ เทศบาลตามโครงการ พนักงาน ปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงาน รอยละ 90 

เขารวมโครงการ

๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - เพื่อสงเสริมและบุคลากรใหมี  - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานขาราชการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขาราชการ  - ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ความรู ความสามารถ ประสบการณ และลูกจางเทศบาลตามโครงการ พนักงานจาง นําความรูมาใชในการ เทศบาล

ลูกจาง ที่หลากหลายมาใชในการปฏิบัติงาน รอยละ 80 ปฏิบัติงาน

เขารวมโครงการ
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   (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   (งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ  - จัดเวทีประชาคมรับฟงความคิดเห็น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน  - ทราบปญหาความตอง สํานักปลัด

  พัฒนาทองถิ่น    ของประชาชนที่ตองการใหเทศบาล รอยละ 50 ได การที่แทจริงของประชาชน

   แกไขพัฒนา เขารวมโครงการ  - สงเสริมประชาธิปไตย

89

(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
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6.5 การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปกปองเทิดทูนสถาบันชาติ   - เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีจิต  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาล สํานักปลัด

ศาสนา พระมหากษัตริย สํานึกในการปกปองเทิดทูนสถาบัน รอยละ 50  เกิดความสามัคคีรักใคร

สําคัญของชาติ เขารวม ปรองดอง

โครงการ

 

2 คาใชจายในการเลือกตั้ง  - เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง  - ดําเนินการจัดเลือกตั้งตามกฎหมายที่ - - - 500,000 500,000 ประชาชน  - เปนไปตามวัตถุประสงค สํานักปลัด

กําหนด รอยละ 50 ของการเลือกตั้ง

เขารวม

โครงการ

๓ โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  - เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของ  - สนับสนุนวิธีตางๆในการดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี  - การทําแผนชุมชนสําเร็จ สํานักปลัด

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น จัดทําแผนชุมชน สวนรวมไม ลุลวงไปไดดวยดี

นอยกวา

รอยละ 50

90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ

(งบเทศบาล)

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

(งบเทศบาล)

    (งบเทศบาล)

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย ชวงที่ 1 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0064 สายถนนประชา ปลอดภัยในการ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

เรวัติรวมใจ หมูที่ 5 บานหนอง จราจร เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

กกหมาก ตําบลดอนขมิ้น จํานวน นอยกวา 6,000 ตารางเมตร

2 ชวง มีพื้นที่รวม 8,600 ตาราง  - ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร

เมตร เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,600 ตาราง

เมตร หรือมีพื้นปรับปรุงรวมไมนอยกวา

 8,600 ตารางเมตร
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ตัวชี้วัด (KPI)เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๒ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย สายบาน ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0036 สายถนนบานนาย ปลอดภัยในการ นายกั้มเสนหลัก ชวงที่ 1 ขนาดกวาง ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

กั้มเสนหลัก หมูที่ 5 บานหนองกก จราจร 5.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร

หมาก ตําบลดอนขมิ้น จํานวน 2 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

ชวง มีพื้นที่รวม 3,190 ตารางเมตร กวา 2,250 ตารางเมตร 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ  - ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 640 ตาราง

เมตร รวมงานซอมสรางมีพื้นที่ไมนอย

กวา 3,190 ตารางเมตร
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งบประมาณ(บาท) และที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๓ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย ขนาด ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0033 สายถนนบอทราย ปลอดภัยในการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

เสนหลัก หมูที่ 4 บานหนองตะเลา จราจร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 4,500

 ตําบลดอนขมิ้น ขนาดกวาง ตารางเมตร

6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,500 ตารางเมตร เทศบาลตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี
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แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๔ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลยสายถนน ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิว ปลอดภัยในการ ซอยนิวเทิรน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

เทิรน หมูที่ 1 บานหลังตลาดลูก จราจร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร

แก ตําบลดอนขมิ้น ขนาดกวาง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตาราง

6.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา เมตร

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

3,420 ตารางเมตร เทศบาลตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี
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ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๕ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนคอนกรีต 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก เสริมเหล็ก ถนนซอย 6 ขนาดกวาง ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ. 6-0016 สายถนนซอย 6 ปลอดภัยในการ 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

หมูที่ 3 บานดอนขมิ้น ขนาดกวาง จราจร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร 2,560 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 2,560 ตารางเมตร 

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๖ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 1,700,000  1,700,000  1,700,000  1,700,000  1,700,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย สายถนน ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ. 6-0041 สายถนนเทศบาล ปลอดภัยในการ เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ขนาดกวาง ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

ตําบลดอนขมิ้น ซอย 5 หมูที่ 5 จราจร 4.00 เมตร ยาว 760.00 ตารางเมตร 

บานหนองกกหมาก ตําบลดอนขมิ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 670 กวา 3,040 ตารางเมตร

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น

ไมนอยกวา 3,040 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอทา

มะกา จังหวัดกา๗นบุรี
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เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงคที่ โครงการ
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๗ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีต สายถนนซอย 5 หมุที่ 2 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ. 6-0063 สายถนนซอย 5 ปลอดภัยในการ และหมูที่ 3 ชวงที่ 1 ปูบนผิวถนน ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

หมูที่ 2 และหมูที่ 3 บานดอนขมิ้น จราจร แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 

ตําบลดอนขมิ้น  จํานวน 2 ชวง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา

มีพื้นที่รวม 4,750.00 ตารางเมตร 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 3,650

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ ตารางเมตร ชวงที่ 2 ปูบนพื้นผิวแอส

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00

เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,100 ตาราง

เมตร มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 4,750

ตารางเมตร
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๘ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนคอนกรีต 4,980,000  4,980,000  4,980,000  4,980,000  4,980,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก เสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองชล ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ. 6-0069 สายถนนเลียบ ปลอดภัยในการ ประทาน 5 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

คลองชลประทาน 5 หมูที่ 4 จราจร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

บานหนองตะเลา ตําบลดอนขมิ้น หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,580.00

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 930 ตารางเมตร

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไมนอยกวา 5,580 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต 2,600,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0051 สายถนนประชา ปลอดภัยในการ ยาว 860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

เรวัติรวมใจ 8 หมูที่ 5 บานหนอง จราจร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,440 ตาราง

กกหมาก ตําบลดอนขมิ้น ขนาด เมตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 860.00

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไมนอยกวา 3,440 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๐ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนคอนกรีต 1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  1,900,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก เสริมเหล็ก สายถนนซอย 9 หมูที่ 2-3 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0019 สายถนนซอย 9 ปลอดภัยในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

หมูที่ 2-3 หมูที่ 2 และหมูที่ 3 จราจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

บานดอนขมิ้น ตําบลดอนขมิ้น 2,132 ตารางเมตร

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 533

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,132 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๑ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีต สายถนนหนองตะเลา ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0054  สายถนนหนอง ปลอดภัยในการ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 630.00 ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

ตะเลา ซอย 3 หมูที่ 5 บานหนอง จราจร เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

กกหมาก ตําบลดอนขมิ้น ขนาด นอยกวา 3,150 ตารางเมตร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 630.00

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไมนอยกวา 3,150 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๒ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนแอสฟลท 1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก ติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย สายถนน ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0044  สายถนนประชา ปลอดภัยในการ ประชาเรวัติรวมใจ ซอย 2 หมูที่ 5 ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

เรวัติรวมใจ ซอย 2 หมูที่ 5 จราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 450.00

บานหนองกกหมาก ตําบลดอนขมิ้น เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 450 ไมนอยกวา 2,250 ตารางเมตร

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไมนอยกวา 2,250 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

102

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๓ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - โดยทําการซอมสรางถนนคอนกรีต 2,800,000  2,800,000  2,800,000  2,800,000  2,800,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ความสะดวก เสริมเหล็กสายหมูบานรุงเรือง 1 ชวง ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

กจ.ถ.6-0026  สายถนนหมูบาน ปลอดภัยในการ ที่ 1 ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

รุงเรือง 1 หมูที่ 1 บานหลังตลาด จราจร 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

ลูกแก ตําบลดอนขมิ้น จํานวน 2 มีพื้นที่ไมนอยกวา 2,240 ตารางวเมตร

ชวง มีพื้นที่รวม 3,760 ตาราง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง  8.00 เมตร ยาว 

เมตร เทศบาลตําบลดอนขมิ้น 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,520 ตาราง

เมตร รวมงานซอมสรางมีพื้นที่ไมนอย

กวา 3,760 ตารางเมตร
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง องคการบริหาร

เสริมเหล็กบานลุงกวงเชื่อมตอ ความสะดวก ขนาดกวาง 4 .00 เมตร ยาว 350 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก สวนจังหวัด

ตําบลยางมวง หมูที่ 5 ปลอดภัยในการ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,400 ประโยชน ปลอดภัย กาญจนบุรี

จราจร ตารางเมตร

๑๕ โครงการกอสรางระบบไฟฟาสอง  - เพื่อสรางความ  - กอสรางเสาไฟฟา ขนาดสูง 9.00 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนมี กองชาง องคการบริหาร

สวางเลียบคลองชลประทาน 5 สะดวกและปลอด เมตร จํานวน 30 ตน ประชาชนไดรับ ไฟฟาใชอยางเพียง สวนจังหวัด

หมูที่ 4 (เชื่อมตอตําบลยางมวง ภัยของประชาชน ประโยชน พอทั่วถึง กาญจนบุรี

ดอนขมิ้น ทาผา)

๑๖ โครงการกอสรางสะพานคลอง  - เพื่อใหประชา  - กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง องคการบริหาร

ชลประทาน หมูที่ 1 เชื่อมตอ ชนมีความสะดวก เหล็ก ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก สวนจังหวัด

ตําบลทาผา หมูที่ 16 ปลอดภัยใน 25.00 เมตร ประโยชน ปลอดภัย กาญจนบุรี

การจราจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา - เพื่อปองกัน  - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 5,200,000  5,200,000  5,200,000  5,200,000  5,200,000  รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง องคการบริหาร

และทอระบายน้ําพรอมบอพัก ปญหาน้ําทวม เสริมเหล็ก ยาว 930.00 เมตร ของประชาชน ขัง สวนจังหวัด

เลียบถนน สาย 3394 ถึงคลอง ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ไดรับประโยชน กาญจนบุรี

ครอพนัน เชื่อมตอตําบลยางมวง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 410.00

หมูที่ 1 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 45.00

บอ ทอลอดถนน จํานวน 2 แหง

๑๘ โครงการวางทอคอนกรีตเสริม  - เพื่อปองกัน  - วางทอระบายน้ํา ขนาด 06.00 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง กรมสงเสริม

เหล็กพรอมบอพักและรางวีระบาย ปญหาน้ําทวม เมตร พรอมบอพัก ยาว 1,000 ของประชาชน การปกครอง

น้ํา ถนนซอย 5 หมูที่ 2,3 เมตร ไดรับประโยชน สวนทองถิ่น

๑๙ โครงการวางทอระบายน้ําพรอม  - เพื่อปองกัน  - วางทอระบายน้ํา ขนาด 06.00 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  รอยละ 80  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง กรมสงเสริม

บอพัก บริเวณบานนางสุนีย ถึง ปญหาน้ําทวม เมตร จํานวน 360 ทอน พรอมบอ ของประชาชน การปกครอง

บานนายฉลาม หมูที่ 5 พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 40 ไดรับประโยชน สวนทองถิ่น

บอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็ก หมูบานรุงเรือง ซอย6 ความสะดวก ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 126 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

หมูที่1 ปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

การจราจร นอยกวา 1,008 ตารางเมตร

๒๑ โครงการวางทอระบายน้ําพรอม  - เพื่อปองกัน  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 80 ของ  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง องคการบริหาร

บอพัก บริเวณบานางลา หมูที่ 2 ปญหาน้ําทวม เหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร ประชาชนไดรับ สวนจังหวัด

เชื่อมตอทอระบายน้ําของเทศบาล จํานวน 150.00 ทอน บอพัก ประโยชน กาญจนบุรี

ทาผา จํานวน 15 บอ

๒๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็กถนนซอยประชาเรวัฒิ ความสะดวก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 315.00 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

รวมใจ 1 หมูที่ 5 ปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

การจราจร นอยกวา 1,260 ตารางเมตร

106

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๒๓ โครงการกอสรางถนนคอนกกรีต  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็กถนนซอยวังตาล 1/1 ความสะดวก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

หมูที่ 5 ปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

การจราจร นอยกวา 1,200 ตารางเมตร

๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

เสริมเหล็กถนนซอยเพ็ชรทอง ความสะดวก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 150.00 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

หมูที่ 4 ปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

การจราจร นอยกวา 900 ตารางเมตร

๒๕ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลท  - เพื่ออํานวย  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตเปนถนนคอนกรีตเสริม ความสะดวก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 269 ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

เหล็ก ซอยโบตั๋น หมูที่ 1 ปลอดภัยใน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

การจราจร นอยกวา 1,036 ตารางเมตร
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

1.1 การคมนาคมและการขนสง

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๒๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อปองกัน  - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 80 ของ  - ลดปญหาน้ําทวม กองชาง กรมสงเสริม

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาราง ปญหาน้ําทวม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.70 เมตร ประชาชนไดรับ การปกครอง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กทาง ยาว 110.00 เมตร ประโยชน สวนทองถิ่น

เขาซอย 7 เชื่อมตอรางระบายน้ํา

เดิม ซอย 5 หมูที่ 3

๒๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่ออํานวย  - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนสัญจร กองชาง กรมสงเสริม

และวางทอระบายน้ําพรอมติดตั้ง ความสะดวก เสริมเหล็ก ขนาด 100×100 เมตร ประชาชนไดรับ ไดอยางสะดวก การปกครอง

ราวกันตก(การดเรล) เลียบถนน ปลอดภัยในการ ยาวรวม 224.00 เมตร วางทอขาม ประโยชน ปลอดภัย สวนทองถิ่น

ซอย 5 หมูที่ 2 จราจร รางระบายน้ํา 3 แหง ใชทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 

จํานวน 25 ทอน ติดราวกันตก

(การดเรล) ยาวรวม 224.00 เมตร

ตามรูปแบบมาตราฐานงานทาง

สําหรับอปท.และกองคลังสวนทองถิ่น

108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน .

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา  - เพื่อพัฒนา  - ปรับปรุงระบบประปาตามแบบที่ 1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนมีน้ํา กองชาง องคการบริหาร

บานายเล็ก โพธิ์ดํา หมูที่ 4 ระบบประปา เทศบาลกําหนด ประชาชนไดรับ สะอาดใช สวนจังหวัด

ใหไดมาตราฐาน ประโยชน กาญจนบุรี

น้ําสะอาด
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เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

1.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
2.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑ โครงการกอสรางสนามกีฬา  - เพื่อใหมีสถาน  - กอสรางสนามกีฬาพรอมโดม 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนมีสุข สํานักปลัด กรมสงเสริม

พรอมโดม สนามฟุตซอล ที่ออกกําลังกาย หลังคา ขนาดกวาง 25.00 เมตร ประชาชนไดรับ ภาพแข็งแรง การปกครอง

บานหนองกกหมาก หมูที่ 5 ใชเวลาวางใหเกิด ยาว 45.00 เมตร ประโยชน หางไกลยาเสพติด สวนทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ประโยชน เกิดความรักใคร

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามัคคี
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2566)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 2 พัฒนาดานสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)



ผ. 02/2

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
2.6 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ผลลัพธ หนวยงาน หนวยงานที่

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงินอุดหนุน

๑ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  - เพื่อการเฝาระวัง  - ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ 80 ของ  - สามารถเฝาระวัง สํานักปลัด กรมสงเสริม

หมูที่ 1-5 ติดตามผูกระทํา CCTV หมูที่ 1-5 ประชาชนไดรับ และติดตามผูกระทํา การปกครอง

ผิดตางๆ ประโยชน ผิดได สวนทองถิ่น

๒ โครงการติดตั้งหอกระจายขาว  - เพื่อใหประชาชน  - ดําเนินการติดตั้งหอกระจายชาว 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ 80 ของ  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด กรมสงเสริม

กระจายสียงอัตโนมัติแบบไรสาย ไดรับทราบขาวสาร ระบบกระจายเสียงอัตโนมัติแบบไรสาย ประชาชนไดรับ ขาวสารอยางทั่วถึง การปกครอง

อยางทั่วถึง หมูที่ 1-5 ประโยชน สวนทองถิ่น
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศสาตรที่ 2 พัฒนาดานสังคม

                รายละเอียดโครงการพัฒนา               

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2566)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ(บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องยนตดีเซล - 50,000 - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด   ไปอยางมีประสิทธิภาพ

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อทอนาคเบนซิน  ขนาด 17,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด   ไปอยางมีประสิทธิภาพ 5 นิ้ว ยาว 6 ฟุต พรอมเครื่อง

ยนตเบนซิน

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปมหาง ขนาด 2 นิ้ว 15,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด   ไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเครื่องยนตเบนซิน

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปมหาง ขนาด 2 นิ้ว 15,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด   ไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเครื่องยนตเบนซิน

4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเฝาระวังติดตามผูกระทํา - จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 1,500,000 - 1,500,000 - - สํานักปลัด

สํานักปลัด ความผิดตางๆ หมูที่ 1 - 5

5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ  - เพื่อใหประชาชนไดรับขาว  - ติดตั้งหอกระจายขาวระบบ 1,000,000 - 1,000,000 - - สํานักปลัด

สํานักปลัด วิทยุ สารอยางทั่วถึงรวดเร็ว กระจายเสียงอัตโนมัติแบบไรสาย

หมูที่ 1 - 5

2,547,000 50,000 2,500,000 - -
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - - - 17,000 - กองคลัง

กองคลัง   ไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนต 22,000 - - - - กองคลัง

กองคลัง   ไปอยางมีประสิทธิภาพ บุก สําหรับงานประมวลผล

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ - - - 8,900 - กองคลัง

กองคลัง   ไปอยางมีประสิทธิภาพ LED ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่ 1 

22,000 - - 25,900 -
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รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อตูเก็บแบบฟอรม 10 - - 10,000 - - สํานักปลัด

สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู

2 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 1,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ

3 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน 5,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 30 ชุด

4 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อพัดลมติดผนัง  1 ตัว 1,500 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ

5 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อชุดเครื่องเลนบานนอย - 25,000 - - - สํานักปลัด
สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ บานเด็กชุดปนปาย 2 ชิ้น 1 ชุด

114

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเอนก 25,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด และเผยแพร ไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสงคไรสายแบบมีคันชัก

พรอมลอลาก

7 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - ชิงชาเด็ก 2 ชุด - - - 20,000 - สํานักปลัด

สํานักปลัด ไปอยางมีประสิทธิภาพ

32,500 25,000 10,000 20,000 -
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รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพหนะ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - - - 1,400,000 - กองชาง

กองชาง และขนสง ไปอยางมีประสิทธิภาพ 3 ตัน 6 ลอ

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อกลองวัดมุมแบบ 90,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชสํารวจใน

การกอสราง

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอรชนิด - - 550,000 - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อน 4 ลอ ระบบเครื่อง

ยนตดีเซล

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปริ้นเตอร ขนาด a1/a0 86,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปริ้นเตอรBroter เครื่อง - - 35,500 - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ พิมพเลเซอรสีความเร็วสูงที่สามารถ

พิมพเอกสารสีหรือขาวดํา
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ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพหนะ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อรถบรรทุกกระบะเททาย - 2,600,000 - - - กองชาง

กองชาง และขนสง ไปอยางมีประสิทธิภาพ เอนกประสงค ติดตั้งเครนกระเชา

ซอมไฟฟา

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 75,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดกําลังไฟฟาไมนอยกวา

1,800 วัตต

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 9,500 9,500 - - - กองชาง

กองชาง ครัว ไปอยางมีประสิทธิภาพ 2 เครื่อง เครื่องยนตขนาดไมนอย

กวา 14 แรงมา

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเลื่อยโซยนต 2 ตัว - 25,000 25,000 - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดไมต่ํากวา 3 แรงมา

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อสวานโรตารี่ จํานวน 1 12,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ เครื่อง ใชกําลังไฟไมนอยกวา 

750 วัตต

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อสวานแบบไรสาย จํานวน 6,500 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง ขนาดไมต่ํากวา 16

โวลต พรอมแบตเตอรี่แทนชารจ

12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน - 17,000 17,000 - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 ชุด จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปมถังลม มีความจุไมนอย 35,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ กวา 200 ลิตร

118

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อปมแชดูดน้ํา ขนาด 2 15,000 - - - - กองชาง

กองชาง ไปอยางมีประสิทธิภาพ นิ้ว กําลังไมนอยกวา 400 วัตต

พรอมสายดูดน้ําและอุปกรณ

ครบชุด

329,000 2,651,500 627,500 1,400,000 -
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รวม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบ 50,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด วิทยุ ไปอยางมีประสิทธิภาพ ครบชุด

50,000

120

รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพหนะ  - เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน  - จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด 2,500,000 - - - - สํานักปลัด

สํานักปลัด และขนสง ไปอยางมีประสิทธิภาพ ทาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

2,500,000

121

รวม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลดอนขมิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



122 
 

ส่วนที่  4 
การติดตามประเมินผล 

********************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและ
ผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
คัดเลือก จ านวนสองคน  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน (๔) หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน                  
และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑) ก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี” (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เพ่ือสรุปรายงานผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลดอนขมิ้น  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า  30  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

เทศบาลต าบล
บ้านเหลื่อม 
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   ประกอบด้วย  

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 

รวมคะแนน 100 
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1.2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ า
ลักษณะของไม้ / ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร และ ช่วงอายุและ
จ้านวนประชากร ฯลฯ  

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ   

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุ สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณี  และงานประจ าปี    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.   

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 15  

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม หรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(3)  

 (3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(3)  

 (6)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ ง )  W-Weakness (จุ ด อ่อน )  O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)  

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา   ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3 .2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส  และ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น   

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  มีความ
สอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่ จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ)   
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวม ที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบั บที่  12 Thailand 4.0 แผน พัฒนาภ าค /
แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ      
5 คะแนน  

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง   

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

(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) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

(5) 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (5) 
รวมคะแนน   100 
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2.2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ คือการน าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์  
ห รื อ ไ ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ จัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand / Trend หรือ หลักการบูรณาการ  
( Integration ) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  ( ด้านการ 
เ ก ษ ต ร แ ล ะแ ห ล่ ง น้ า  )  ( Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP ) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็น โครงการที่ มี วั ตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต  อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย ( ผลผลิต 
ของโครงการ )   มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง  
(5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based 
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์   ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาค 
อุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม   

(5) 5.6 
โครงการมี
ความ 
สอดคล้อง
กับ 
Thailand 
4.0 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ

เน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ าน เกษตร  เทคโนโลยีชี วภาพ สาธารณสุ ข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จั งหวัดที่ ได้  
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ  มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต ้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด า เนินการภายใต้ พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชน  ด าเนินการเอง หรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการ ในการจัดท าโครงการ ได้แก่  
(1) ความประหยัด ( Economy )     
(2)  ความม ีประสิทธิภาพ ( Efficiency )  
(3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness )     
(4) ความยุติธรรม ( Equity )  
(5) ความโปร่งใส ( Transparency ) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคา  เพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง งบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติญัติ / เทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือ 
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI ) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน ( Key Performance 
Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้ ( measurable ) 
ใช้บอกประสิทธิผล (  effectiveness )  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ ( efficiency ) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ ( การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์   

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง   
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้   

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม้น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้รับการแต่งตั้งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามละประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินงานเพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น และสรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรี
เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้ 

 

3.1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (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)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)-(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้หรือไม่  
3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
3.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบ
ที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ใช้แบบรายงาน๓แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 

 

 ๑.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 
    1.1 แบบที๑่ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 
     2.1 แบบที๒่ แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน๓แบบคือ 
   ๓.๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ๓.๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   ๓.๓ แบบประเมินความพอต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ตารางท่ี ๑  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

เทศบาล ๑.ใช้แบบรายงานที่๒
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล รายไตรมาส
(12เดือน) 
๒.ส่งรายงานให้
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

12 เดือน เทศบาล ๑.ใช้แบบรายงานที่๑การก ากับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
๒.แบบแนวทางการพิจารณาติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๓.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อเทศบาล
ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ 

๑.ใช้แบบที่๒แบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ อปท. 
๒..ใช้แบบรายงานที่๓/๑แบบ
ประเมินผลการด างานตาม
ยุทธศาสตร์ 
๓.ใช้แบบรายงานที่๓/๒แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
๔.ใช้แบบรายงานที่๓/๓แบบประเมิน
ความพอใจต่อผลการต าเนินงานของ
เทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๕.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน
ธันวาคม 

คณะกรรม 
การ
ติดตามฯ 

๑.ตรวจสอบรายงาน 
๒.วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
๓.รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่
วันรายงาน 

คณะกรรม 
การ
ติดตามฯ 
  

๑.ตรวจสอบรายงาน 
๒.วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
๓.เสนอผู้บริหารทราบ 

ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๑.ประกาศให้ประชาชนทราบ 
๒.เสนอสภาเพ่ือทราบ 

ภายใน๑๕วันนับ
แต่วันรายงานผล
และปิดประกาศ
ไม่น้อยกว่า๓๐วัน 
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๔.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  ( เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น ) 
  ในทฤษฏีทางวิชาการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔
ประการ  ( PEST )  ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง ( Political Environment ) 
 ๒) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ( Economic Environment ) 

๓) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม ( Social Environment )   
๔) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยากรใหม่ๆ ( Technology ) 
 

 
 
 
  
 

                                                                                                  
                                                                                       พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพ เทศบาลมีฐานะเป็นองค์การภาครัฐองค์กรหนึ่ ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑)การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง ( Political Environment ) ที่เปลี่ยนแปลง 
 หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น  ๒ ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ  ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้น  ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลาย
ประเภท เช่น การเมือง ของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับชุมชนที่จะต้องมีการ
เลือกตั้งประธานชุมชนโดยราษฎรในชุมชนนั้น ๆ  เป็นต้น 
 ในสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียงการให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
 

สังคม 
(Social) 

วิทยากร 
(Technology) 

องค์การ 
(Organization) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 
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 ในอนาคตอ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น  ๒ กรณี กล่าวคือ
การรวมอ านาจการปกครอง หรือการกระจายอ านาจการปกครอง  ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในเทศบาลจึงจ าเป็น
ที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายของรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตัวเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับ  ทั้งระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต. และระดับชุมชน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเขื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น   ก็ต้องเป็นหน้าที่ของราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้
กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 
 ๒) การปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ ( Economic Environment ) ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืน 
ที่กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหา
ประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการ
ผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับ
ระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการ
ตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
 อีกปัญหาหนึ่งของประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้ว
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
ประชานิยมโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอกเวลาของประชาชน เป็นต้น 
 ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “คนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”และ   
“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
 ๓) การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ( Social Environment ) ที่เปลี่ยนแปลง 
     ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยะภูมิ (ชุมชน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือ กับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  
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 สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมเพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคน
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน     
อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งรุนแรงนั้นได้
อย่างไร 
 

 ๔) การปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ( Technology ) ที่เปลี่ยนแปลง 
    ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร   
เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่
หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญใน
การอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 ๔.๑ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ข้อ
เสนแนะ เป็นต้น) 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์พัฒนาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   ๑)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
      - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไร 
      - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้เทศบาล 
    ๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
      AEC หรือ Asean Economics Community คือ การวมตัวของชาติในอาเซียน๑๐ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เผื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆกับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า ( เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว ) 

     Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย Aec Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะ
ให้ AEC เป็นไปคือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 ๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 ๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ( AEC ) ของไทย ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
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