






 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่  ประกอบด้วย   

     หมู่ที่  ๑  ห้วยเผยอ 
      หมู่ที่  ๒  ท่าไหล 
       หมู่ที่  ๓  แหลมยาง 
         หมู่ที่  ๔  ดอนประดู ่
        หมู่ที่  ๕  กล้วยเภา 
  หมู่ที่  ๖  หัวควน 
      หมู่ที่  ๗  ชายพรุ 
       หมู่ที่  ๘  หารแพะ 
         หมู่ที่  ๙  ไทรพอน 
        หมู่ที่  ๑๐ หลาทวด 
  หมู่ที่ ๑๑  ชายห้วย  

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง       จังหวัดสงขลา 
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

       (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕)  
              ตั้งอยู่ท่ี  หมู่  ๗  ต าบลดอนประดู ่ อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
              -  โทรศัพท์  ๐๗๔ – ๖๑๐๗๑๕, ๐๗๔ – ๘๒๙๘๒๗   

-  โทรสาร  ๐๗๔ – ๖๑๐๗๑๖ 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะเป็นเนินทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของต าบล แล้วลาดต่ าลงเป็นที่ราบและที่ราบ

ลุ่มทางด้านทิศใต้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต าบลประมาณ ๘๐% จะยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก ส าหรับ
พ้ืนที่บางส่วนของต าบลจะเป็นเนินสูงพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูกยางพารา 

 เนื้อที โดยประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 26,250 ไร่เป็น พ้ืนที่เพาะปลูกทางการ
เกษตรประมาณ  21,000 ไร่ 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ได้รับน้ าฝนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,508  มิลลิเมตร/ปี  
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4  องศาเซลเซียส 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทรายประมาณ ๘๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๐ % ลักษณะ
ดินในพืน้ที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๕ % 

สภาพทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐาน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
    ล าห้วย  ๑๑ แห่ง สระน้ า  ๑ แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าต้ืน ๕๔ แห่ง 
    ล าคลอง            ๖ แห่ง บ่อบาดาล ๒๑ แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
  ชลประทาน       ๒ แห่ง เหมือง  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ สวน
ยางพารา สวนปาล์ม   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลต าบลดอนประดู่ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมี
ก านัน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  มีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๒ คนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  ๔,๐๘๓  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๕,๑๑๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๐๔  

๒.๑ เขตการปกครอง 
เขตการปกครองของอ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

        อาณาเขตของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง       จังหวัดสงขลา 

 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

 เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๑๐      
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒,๓,๖,๙,๑๑      

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนประดูส่่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรม
ของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (วันอำทิตย์ที่ ๒๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ จ านวน ๔,๐๘๓  คน                      

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๕,1๑๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.๐4 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 1,๙๒๕  คน                 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๕๐๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  7๖.8๘ 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  จ านวน  2,๑๕๕  คน                  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๖๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๕๐ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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๓. ประชากร 
 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
บ้านปกติ

(ครัวเรือน) 
ชาย หญิง รวม 

๑ ห้วยเผยอ 116 182 193 375 
๒ ท่าไหล 76 130 137 267 
๓ แหลมยาง 196 268 286 554 
๔ ดอนประดู่ 124 171 179 350 
๕ กล้วยเภา 193 289 314 603 
๖ หัวควน 364 583 576 1,159 
๗ ชายพรุ 319 436 422 858 
๘ หารแพะ 147 212 233 445 
๙ ไทรพอน 153 227 219 446 

๑๐ หลาทวด 176 229 273 502 
๑๑ ชายห้วย 249 384 384 768 

รวม 2,113 3,159 3,240 6,327 
 
 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 612 564 อายุต่ ากว่า 18 
จ านวนประชากร 1,892 1,857 อายุ 18-59 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 607 795 อายุมากกว่า 60 

รวม 3,111 3,216 รวมทั้งสิ้น 6,327 คน 
                                                                                              ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
ทางโรงเรียน   
   

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน   
การศึกษา   ในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ จ าแนกได้ดังนี้ 

 ระดับอนุบาลและปฐมวัย ๓  แห่ง  ประกอบด้วย 
~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน  จ านวนเด็ก 66 คน ตั้งอยู่หมู่ที่   11 
~ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนประดู่  จ านวนเด็ก 39 คน ตั้งอยู่หมู่ที่   7 
~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ จ านวนเด็ก 32 คน ตั้งอยู่หมู่ที่   10 

 ระดับประถมศึกษา  4  แห่ง  ประกอบด้วย 
~ โรงเรียนวัดหัวควน  จ านวนเด็ก  192 คน   ตั้งอยู่หมู่ที่   3 
~ โรงเรียนบ้านดอนประดู่  จ านวนเด็ก  155 คน  ตั้งอยู่หมู่ที่   4 
~ โรงเรียนวัดควนเผยอ  จ านวนเด็ก  126 คน   ตั้งอยู่หมู่ที่   10 
~ โรงเรียนวัดไทรพอน  จ านวนเด็ก  135 คน   ตั้งอยู่หมู่ที่   9 

 ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง    คือ 
~ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่    11 

 ระดับชุมชน  ประกอบด้วย  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  11  แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)   1   แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่    1 
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 

 
๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดีมีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในต าบล ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก       
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และขณะนี้ยังมีโรคติดต่อ ของโรคไวรัสโคโรน่า – ๒๐๑๙ แพร่ระบาดทั่วโลกและใน
พ้ืนที่ต าบลดอนประดู่จึงต้องจ าเป็นต้องป้องกันดูแลประชาชนและเยียวยาผู้เป็นโรคอย่างทั่วถึง  

เทศบาลดอนประดู่ ได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องปัญหาสุขภาพและโรคติดต่อ 
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในต าบลอย่างทั่วถึง 
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข  

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล    3    แห่ง   ได้แก่ 
~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวควน    ตั้งอยู่หมู่ที่    3 
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~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่   5 
~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไทรพอน     ตั้งอยู่หมู่ที ่ 9 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

    วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน ในส่วนของอาชญากรรมยังคงเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่คอยเข้าเวรประจ าทุก
วันโดยมีป้อมต ารวจประจ าหมู่บ้าน มีต ารวจชุมชนประจ าต าบล  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดของเทศบาล การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่

เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕. ตั้งโครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ       

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคม 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน สายหาดใหญ่  -  ปากพะยูน โดยวิ่ง
ผ่านหมู่ที่ 3,4,6,7,11 นอกเหนือจากนั้นยังมีรถไฟวิ่งผ่าน หมู่ที่ 9,10 โดยมีจุดหยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารตรง
ป้ายหยุดรถทีป่้ายควนเผยอ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณน้อยจึง
เน้นในชุมชนที่มีผู้อาศัยมาก และจะด าเนินการในส่วนจุดอ่ืนๆ ไปเรื่อยๆตามงบประมาณและการดูแลรักษา
ในเรื่องการซ่อมแซมก็มีอุปสรรคในการซ่อมบ ารุงเนื่องจากทางเทศบาลไม่มีรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบไม่มีความช านาญทางนี้โดยตรง 

๕.๓ การประปา 
การประปาเทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา

เรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาคือ เรื่องน้ าประปาไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งหากฝนไม่ตกเป็น
เวลานานจะไม่สามารถผลิตน้ าประปาบริการให้แก่ประชาชนเพราะไม่มีแหล่งน้ าดิบ ทางเทศบาลได้
ด าเนินการเจาะบ่อในพื้นที่แล้วแต่ไม่มีน้ าให้ผลิตได้แต่ถึงอย่างไรแล้วทางเทศบาลก็เร่งแก้ปัญหาอยู่ตลอดไม่
ว่าจะแจกจ่ายน้ าเพื่อให้ประชาชนในฤดูแล้งเพ่ือบรรเทาภัยแล้งบางส่วน   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

 แหล่งน้ าประชากรมีน้ าประปาใช้ 1,230 ครัวเรือน มีคลอง  6  สาย   สระน้ า 1  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน 
12 แห่ง บ่อบาดาล 7 แห่ง ผิวดิน 5 แห่ง บ่อน้ าตื้น 54 แห่ง 
   

การใช้น้้าประปาในเขตเทศบาลต้าบลต้าบลดอนประดู่ 

หมู่ที่ 
จ ำนวนครัวเรือน
ที่ใช้น้ ำประปำ 

ประปำของ  
เทศบำล 

ประปำของ
หมู่บ้ำน 

แหล่งน้ ำส ำหรับผลิตน้ ำประปำ 

ใต้ดิน ผิวดิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 9 
10 
11 

68 
50 

156 
62 
91 

242 
151 
100 
30 

120 
160 

- 
1 
1 
1 
- 
3 
1 
- 
1 
3 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
3 
- 
- 
1 
1 
1 

- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
2 
- 

รวม 1,230 12 - 7 5 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
- จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ เลิกใช้แล้ว 
- หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการในแต่ละหมู่บ้าน 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 (๑)  มีไปรษณีย์  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอปากพะยูน จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  
๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ไดแ้ก่  ข้าว ยางพารา ปาล์ม มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

๖.๒ การประมง 
 (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง

ไก่  เป็ด  โค  สุกร 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๗ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน  ๔  แห่ง 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน ๔     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด -           แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๐ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
กลุ่มอำชีพ 

~ กลุ่มอาชีพ  16 กลุ่ม 
~ กลุ่มออมทรัพย์  9 กลุ่ม 
~ กลุ่มอ่ืน ๆ  11 กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่   ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙ 

     วัด ๖ แห่ง      
~  วัดท่าไหล  ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
~ วัดดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่   4 
~ วัดหัวควนตก  ตั้งอยู่หมู่ที่   6 
~ วัดไทรพอน  ตั้งอยู่หมู่ที่   9 
~ วัดควนเผยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่   10 
~ วัดหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่   11 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๑  
๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    เดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม   

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาใต้    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนมีอาชีพหลักท านามีข้าวพันธุ์สังหยดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่มีที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดพัทลุงและมีชื่อเสียงระดับประเทศ      
๘. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

๘.๑ น้ ำ  
แหล่งน้ าธรรมชาติ มีดังนี ้

1.หนองหารอ่างทอง      หมู่ที่   7 
2.คลองห้วยเผยอ          หมู่ที่  8 
3.คลองช้าง                 หมู่ที่  9 
4.คลองหัวควน             หมู่ที่  3 ,6 
5.หนองเบื้องถ้วย           หมู่ที่  2 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 สามารถน าทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพขึ้นในต าบลและสามารถใช้

การด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่นแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้เพื่อท าการเกษตร ท านา ปลูกพืชไร่ 
การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนน าน้ าดิบมาผลิตเป็นน้ าประปาผิวดินเพื่ออุปโภคบริโภค   

 
    ************************************ 

  8 
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86 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภา 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

  
 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1.๑.1 บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น

มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่
ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ 
เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศนอกจากนั้น 
ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่า
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครอง
ทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาว
ในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

        ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

       ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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1.1.๒ ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
          แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลาย
มิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยาย
อิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้ว
อ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาท ิองค์การระหว่างประเทศ และบรรษทัข้ามชาติ  
จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
                   ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้า
และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

          นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
         ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
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การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
        นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่
ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 
      แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง
เทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ 
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
ทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
           จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
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ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จาก
การต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้าน
ต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่
แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษ
ต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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1.1.๓ วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น        
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ความ
เจริญ เติบ โตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ ดีมีสุ ขของประชาชน  ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
                    ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
                  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
                 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

1.1.๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

                               (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

พ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่

จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน

โดยเสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือ
มุ่งสู ่“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่
ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่
ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถปุระสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช และพัทลุง) 

วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ” 

มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 

๑. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
๒. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดด

เด่น 
๓. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการและ

สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี จังหวัดมีทรพยา

กรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสภาพสังคมที่ดี 
 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1. พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก 
(ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล ) 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 2. การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3. การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความ
หลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับ    
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 5. การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพัทลุง 
วิสัยทัศน์ 

          “  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจมั่นคง  ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น ” 

 พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในระดับชุมชนสร้างเมือง
ปลอดภัยบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง 

      ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงไปสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว 

      ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องการเกษตร และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งท่ียั่งยืน  
๔. ยกระดับการท่องเที่ยวของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มาตฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นตัวร่วมในการขับเคลื่อนของคนชุมชน ให้เข้มแข็งยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมพัฒนาคนพัทลุงให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม โดยสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับอย่างคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 

      ๖. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

      ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

 ๘.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพ้ืนฐานการ
บริหารจัดการที่ดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                         ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างความมั่นคง 
               กลยุทธ ์
               ๑.๑ เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธ ารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
               ๑.๒ เสริมสร้างภมูิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ 
ไซเบอร์การค้ามนุษย์ ) 
               ๑.๓ สร้างความม่ันคง ปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
               กลยุทธ ์
              ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค 
              ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
              ๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมือง 
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              ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 
              กลยุทธ ์
              ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการ
แข็งขัน 
              ๓.๒ ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และหมู่บ้าน 
              ๓.๒ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
               กลยุทธ ์
              ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยวครบวงจร 
              ๔.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว 
              ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยว
ชุมชน 
              ๔.๔ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการขยายตัวสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
              กลยุทธ ์
              ๕.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบาง 
              ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา นันทนาการ และการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             กลยุทธ์ 
              ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
              ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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              ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              กลยุทธ ์
              ๗.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ๗.๒ จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
              ๗.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              กลยุทธ ์
              ๗.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ ๔.๐ 
              ๗.๒ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุกอย่างมืออาชีพ 
              ๗.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน 
              ๗.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ คือ กรอบและเครื่องมือในการบริหารพัฒนาอ าเภอที่รู้ทิศทางว่า 
           อ าเภอมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดในอนาคต เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการของพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ าเภอปากพะยูน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  คงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี       
                       ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  :  เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

           วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 

 “เกษตรกรรมดีเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา 
   ส่งเสริมการกีฬา  สุขภาพดีถ้วนหน้า 
  พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

         พันธกิจ  (Mission) 
1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการลงทุน 
2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และมี

มาตรฐาน 
3) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ 
6) ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7) พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนประดู่แบ่งเป็น   ๘   ด้าน  คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา 
 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและ

ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบ

สานวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาการกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุม

โรค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ า   คูน้ า 
 การพัฒนาปรับปรุงและขยาย ระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
 ติดตั้ง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมท่ีดี และสะดวกท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

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

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในทางศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  



25 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  ประชาชนในต าบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภค  และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ์  

           ๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
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๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อ 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๒๒)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด  
๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่ เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒๗)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๒๙)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี ้

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในก ารจั ดท าแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ขอ งเท ศบ าล ได้ ใช้ ก ารวิ เค ราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศั กยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 

  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  4181 ถนนลาดยางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 42          

      มีรถโดยสารประจ าทางสายปากพะยูน – อ าเภอหาดใหญ่ – จังหวัดสงขลา  
ผ่านเทศบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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      มีทางรถไฟสายใต ้(ยะลา - กรงุเทพฯ) 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  ฯลฯ     

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 

                                 ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้  ขาดรายได้ 
                                 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  

  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณ จ านวนมาก 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
                           มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป 

ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

                                 ปัจจุบันเทศบาลต าบลดอนประดู่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณ
จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 
  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
                                  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

        เทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ   
6๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  

   ๒)  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน  

   ๓)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ปัญหาคือ มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอในการผลิตน้ าในช่วง
ฤดูแล้งและไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปา
ส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ   

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  

๗๐ เช่น ข้าว ยาพารา ปาล์มน้ ามัน ตามล าดับ รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จาก
สัตว์เลี้ยง ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพ
ค้าขาย ร้านค้า ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ 
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีร้อยละ ๗๕ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตร
บางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วม บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อย
น้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล การแก้ปัญหาคือ 
เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าใน
ชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วม
มากขึ้น และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนา
ด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ความรู้ด้านการตลาด   

 



30 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

 
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน

การเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย   

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน 
เขยีนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาลได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
ทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรให้

ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือน
มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของ
การดื่มสุราให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแด๊นส์  งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   
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    ด้านยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่

เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน

ประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่  
ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ไม่สามารถที่จะน าน้ ามาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้อง
อาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน 
ปัญหาด้านขยะ การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะมอง
ขยะให้มีค่า 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
   เทศบาลได้มีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ในปี           
พ.ศ. ๒๕64 การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไขโดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจาก
ผลการประชุมทุกครั้งที่ เทศบาลจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  และประชาชนได้รับประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ  
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑. การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
เทศบาลต าบลได้สนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการ

เกษตรกรรม  จัดระบบแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชน การพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง การจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ การป้องกันและก าจัด
ศัตรูข้าว และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร  

๒. การด าเนินงานด้านสังคม 
   เทศบาลต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้

พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
และการนันทนาการ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน การออกก าลัง
กาย การแข่งขันกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ก่อสร้างที่ท าการ อปพร. จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยเทศบาลต าบลดอนประดู่  อ าเภอปากพะยูน  จังหวดัพทัลุง 

                       ๓.   การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  เทศบาลต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาเช่นประเพณีลากพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมรดน้ าผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา 
ประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมสนับสนุนการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบล 

   ๔.    การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
   เทศบาลต าบลได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย ถนนไฟฟ้า ประปา ใน

ทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย  
๕.   การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

    เทศบาลต าบลได้มีการปรับปรุง ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ าก่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ขุดสระน้ า  ฝายกักเก็บน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

   ๖.  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
      เทศบาลต าบลได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในการป้องกันโรคให้แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. 
ผู้สูงอายุ จัดท าโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดสร้างลานกีฬา 
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเพ่ือลดโรค โครงการป้องกันยาเสพติด การบ าบัดผู้เสพ 
ผู้ติดยา 
                ๗.  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     เทศบาลต าบลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มีการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขุดลอกคู
คลอง ก าจัดวัชพืช  การผลิตก๊าซจากมูลสัตว์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

     ๘.  การด าเนินงานด้านการเมือง และ การบริหารจัดการที่ดี 
      เทศบาลต าบลได้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ปรับปรุงส านักงาน ทั้ งภายใน

ภายนอกอย่างเหมาะสมกับความจ าเป็น ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและพนักงานส่วน
ต าบล ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  การติดตั้ง เสียงไร้สายในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการประชาชนมีความประทับใจ  และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 



ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

         1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองช่าง 
2 การพัฒนาขีดความสามารถด้านเกษตร การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและการกีฬา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองศึกษา  

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองศึกษา  

4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด  
  บริหารทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด  

5 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด  
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด  

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
  การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
   แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง  

7 การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข   
8 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
  บริหารทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด  
  การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม
กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด   

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่
มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 
4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล  

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนนิการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (1) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพฒันา (3) ยึดวสิยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปาน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 
 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธผิล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(5)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่  สามารถวัด ได้  (measurable) ใช้ บอกประสิท ธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

1.  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.1  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

              -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2564  
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 1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
  
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1.1  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 1.2  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตประชาชน และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การท าลาย การรักษา   

 1.3  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 1.4  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด แต่มีผู้ติดยาเสพติด 
และเพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 1.5  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
 2.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  2.1  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูลการลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
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ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  2.2  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้ 
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  2.3  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการทิ้งขยะในพ้ืนที่
สาธารณะ การเลี้ยงสัตว์ วัว  หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  
 
 
 

*********************************************************** 



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 521,000 16 541,000 16 541,000 16 541,000 16 541,000 80 2,144,000
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 25 1,240,000
   1.3 แผนงานงบกลาง 6 15,420,000 6 15,920,000 6 16,420,000 6 16,920,000 6 17,420,000 30 82100000

รวม 27 16,251,000 27 16,771,000 27 17,271,000 27 17,771,000 27 18,271,000 135 85,484,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านเกษตร
   2.1   แผนงานการเกษตร 9 595,000 9 595,000 9 615,000 9 615,000 9 615,000 45 3,035,000

รวม 9 595,000 9 595,000 9 615,000 9 615,000 9 615,000 45 3,035,000
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   3.1  แผนงานการศึกษา 20 10,805,000 20 10,805,000 20 10,805,000 20 10,805,000 20 10,805,000 100 43,220,000
   3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 12 1,545,000 12 1,545,000 12 1,545,000 12 1,545,000 12 1,545,000 60 6,180,000

รวม 32 12,350,000 32 12,350,000 32 12,350,000 32 12,350,000 32 12,350,000 160 49,400,000
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน
   4.1  แผนงานสาธารณสุข 20 1,385,000 22 1,560,000 22 1,560,000 22 1,560,000 22 1,560,000 108 6,065,000

รวม 20 1,385,000 22 1,560,000 22 1,560,000 22 1,560,000 22 1,560,000 108 6,065,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการด้านความ
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 16 2,700,000 19 5,321,000 16 2,700,000 16 2,700,000 16 2,700,000 83 13,421,000

รวม 16 2,700,000 19 5,321,000 16 2,700,000 16 2,700,000 16 2,700,000 83 13,421,000
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    และสาธารณูปโภค
   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 10 1,990,000 11 2,490,000 13 3,490,000 13 3,490,000 13 3,490,000 60 11,460,000
   6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 131 198,648,300 163 328,766,000 177 375,605,600 160 288,570,700 91 118,056,700 722 1,191,590,600
   6.3  แผนงานการพาณิชย์ 17 54,135,000 17 54,135,000 20 55,885,000 20 55,885,000 16 18,645,000 90 220,040,000

รวม 158 254,773,300 191 385,391,000 210 434,980,600 193 347,945,700 120 140,191,700 872 1,423,090,600

7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการจัดการทรัพยา
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
   7.1   แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 6 2,640,000 6 2,640,000 6 2,640,000 20 5,340,000
   7.2   แผนงานเกษตร 9 440,000 9 440,000 15 1,395,000 15 1,395,000 15 1,395,000 63 3,670,000

รวม 10 470,000 10 470,000 21 4,035,000 21 4,035,000 21 4,035,000 83 9,010,000
8.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมืองและการ
    บริหารจัดการท่ีดี
   8.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 16,866,000 32 16,866,000 35 16,786,000 34 16,586,000 33 6,586,000 144 67,104,000

รวม 10 16,866,000 32 16,866,000 35 16,786,000 34 16,586,000 33 6,586,000 144 67,104,000
รวมท้ังส้ิน 282 305,390,300 342 439,324,000 372 490,297,600 354 403,562,700 280 186,308,700 1,630 1,656,609,600

ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
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134 149 167 164 171
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำก
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน

และแผนพัฒนำชุมชน

รวมท้ังส้ิน 14 14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 70 58,932,000

14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 14 14,733,000 70 58,932,000

แบบ ผ. 01/1
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบำลต ำบลดอนประดู่

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

14

36



134 149 167 164 171
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม

สตรี แม่บ้าน และประชาชนท่ัวไป
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตามความ
สนใจ

จัดฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 60
 คน

ประชาชนท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประกอบ
อาชีพและเพ่ิมรายได้

ส านักปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ

เพ่ือยกระดับรายได้ให้แก่
ประชาชน และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ

กลุ่มอาชีพในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มในต าบล
เข้มแข็งข้ึน

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
 และกลุ่มมีความเข้มแข็ง

ส านักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาท่ีดินว่างเปล่า เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์
ท่ีดินว่างเปล่า ก่อให้เกิด
รายได้

พัฒนาการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินว่างเปล่าให้เกิด
รายได้ สร้างอาชีพเสริม
แก่ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีท่ีดินส าหรับใช้
ประโยชน์

มีการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุม

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลดอนประดู่

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์โครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลดอนประดู่

เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง
ของครอบครัว มีความรัก 
ความอบอุ่น

อบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

ครอบครัวมีความอบอุ่น
เข้มแข็ง

ส านักปลัดฯ

5 โครงการแก้ไขปัญหาใน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน

เพ่ือรรณรงกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

อบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความรู้และ
แก้ไขปัญหาได้

ประชาชนอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข

ส านักปลัดฯ

6 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ใน
สังคมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ด้านวิชาการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความรักสามัคคี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความรัก ความ
สามัคคี

ส านักปลัดฯ

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริต

ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาทุจริต ลด
น้อยลง

หน่วยงาน มีความโปรงใส
 ไม่มีการทุจริต

ส านักปลัดฯ

8 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน

เพ่ือเผยแพร่ความรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชน

ฝึกอบรมเผยแพร่ให้
ความรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 80 คน ประชาชนใช้หลักและ
แนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์โครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ด้าน
กฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ
และหน้าท่ีต่างๆ

ประชาชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง มีความรู้ด้านกฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ข้ัน พ้ืนฐาน
และหน้าท่ีความเป็น
พลเมืองท่ีดี

ส านักปลัดฯ

10 โครงการครอบครัวตัวอย่าง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัว

มีครอบครัวตัวอย่าง      10,000      10,000      10,000      10,000      10,000 1 คร้ัง/ปี ครอบครัวมีความอบอุ่น
เข้มแข็ง

ส านักปลัดฯ

11 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและสร้างความ
ปรองดอง

เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียริ
สร้างความปรองดอง

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 1 กิจกรรม ประชาชนได้แสดงพลัง 
ความจงรักภักดี

ส านักปลัดฯ

12 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้แก่
เด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชน
ในต าบล

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

13 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย

เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย
และสิทธิและหน้าท่ี

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์โครงการท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสตรีให้
เข้มแข็ง

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
สตรีในต าบล

     11,000      11,000      11,000      11,000      11,000 1 คร้ัง/ปี สตรีในต าบลได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

15 โครงการอบรมกฎหมายท้องถ่ิน
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านกฎหมาย

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ท่ัวไป

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 1 คร้ัง/ปี เจ้าหน้าท่ีและประชามี
ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ

ส านักปลัดฯ

16 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน

เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน
ต าบล

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กแลเยาวชนปลอดภัย
จากยาเสพติด

ส านักปลัดฯ

รวม 16  โครงการ 521,000 541,000 541,000 541,000 541,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญา สุขภาวะย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรวมใจอาสาพัฒนา

ชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และความสามัคคีในชุมชน

อาสาพัฒนาชุมชน ท้ัง 11
 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 11 หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมและความ
เข้มแข็ง

ส านักปลัดฯ

2 โครงการกองทุนผู้ยากไร้ ต าบล
ดอนประดู่

เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ทุกคน

ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ยากไร้ภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ยากไร้ ทุกคน ผู้ยากไร้  ได้มีท่ีอยู่อาศัย ส านักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ผู้
สุงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรม สงเสริม
สุขภาพ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สุงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพจิต
 สุขภาพกาย แข็งแรง

ส านักปลัดฯ

5 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน

ช่วยเหลือประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์ หนังสือส่ังการ
 ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง

ส านักปลัดฯ

รวม 5 โครงการ 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.3 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ (แบบข้ันบันได)
เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการ  
และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์

ทุกราย 12,000,000 12,500,000 13,000,000 13,500,000 14,000,000 ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์ 100%

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการ

เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการ  
และดูแลสุขภาพผู้พิการตาม
เกณฑ์

ทุกราย 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์ 100%

ผู้พิการได้รับการ
ดูแลและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการ
และดูแลผู้ป่วยเอดส์

ทุกราย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์ 
100%

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแลและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการสนับสนุนกองทุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนประจ า
ต าบล

1  แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การด าเนิน งานของ
กองทุนมี
ประสิทธิภาพข้ึน

ท าให้การ
ด าเนินงานของการ
จัดสวัสดิการชุมชน
ประจ าต าบล
ประสบความส าเร็จ

ส านักปลัดฯ

5 บ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

ปีละ 1 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบาลทุกแห่งเข้า
ร่วมสมาคม

ประชาชได้
ประโยชน์ในด้าน
การช่วยเหลือ
ต่างๆของสมาคม
สันนิบาต

ส านักปลัดฯ

6 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลดอน
ทราย (สปสช.)

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน
สุขภาพประจ าต าบล

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานดีข้ึน

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 คร้ัง/ปี ท าให้การ
ด าเนินงานของ
กองทุนสุขภาพ
ประจ าต าบล
ประสบความส าเร็จ

ส านักปลัดฯ

รวม 6  โครงการ 15,420,000 15,920,000 16,420,000 16,920,000 17,420,000

5 6 5 5 5
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
   2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการดอนประดู่นาวาน

สืบสานข้าวสังหยดอินทรีย์
เพ่ือส่งเสริมสืบสานการ
ปลูกข้าวสังหยดปลอด
สารพิษ

จัดกิจกรรมการท านา
ข้าวสังหยด นักเรียนและ
ประชาชน ปีละ 2 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปีละ 2 คร้ัง เด็ก เยาวชน
ประชาชน 
สามารถมีความรู้
ในท านาข้าว
อินทรีย์ได้

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ
การตรวจสอบคุณภาพดิน

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรให้มี
ความรู้เก่ียวกับปรับปรุงดิน

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการ

ตรวจสอบคุณภาพดิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ดินเพาะปลูกมี
คุณภาพ

สามารถเพาะปลูก
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

3 ขุดลอกแหล่งน้ า คู คลอง เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
และแก้ปัญหาแหล่งน้ าต้ืน
เขิน

ขุดลอกหนองบึง ท่ีต้ืนเขิน
 และวัชพืชปกคลุม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาน้ าท่วม
ขังแปลงเกษตร
 ลดลง

ประชาชนสามารถ
เพาะปลูก เพ่ิม
รายได้ตลอดปี

ส านักปลัดฯ/
กรมส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการไร่นาสวนผสมและ
เกษตรผสมผสาน

เพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูก
แบบไร่นาส่วนผสมแก่
เกษตรกร

พ้ืนท่ีในต าบลดอนประดู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีไร่นา สวนผสม เกษตรกรมี
ทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการท า
เกษตรแนวใหม่

ส านักปลัดฯ

5 โครงการอุดหนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ดอนประดู่

เพ่ือเสริมความรู้ทาง
การเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลดอนประดู่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ให้ความรู้แก่
ประชาชน

เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบอาชีพได้

ส านักปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชหลังเก็บเก่ียวข้าว

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร

สงเสริมปลูกพืชอ่ืน หลัง
เก็บเก่ียว

20,000 20,000 20,000 นาข้าว ในต าบล เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

7 โครงการรณรงค์การจับสัตว์
น้ าและขยายพันธ์สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าในต าบลดอนประดู่

เพ่ือป้องกันสัตว์น้ าสูนพันธ์ สงเสริม พันธ์สัตว์น้ า มา
ปล่อยในแหล่งน้ าต่างๆ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ขยายพันธ์สัตว์
น้ า 1 คร้ัง ต่อปี

มีสัตว์น้ าอุดม
สมบูรณ์ในพ้ืนท่ี

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือป้องกัน และดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรม ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
อุดมสมบูรณ์
ย่ิงข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม 
ปลอดภัยจากการ
ถูกท าลาย

ส านักปลัดฯ

9 โครงการรักน้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน

เพ่ือป้องกัน และดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรม ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
อุดมสมบูรณ์
ย่ิงข้ึน

ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม 
ปลอดภัยจากการ
ถูกท าลาย

รวม 9  โครงการ 595,000 595,000 615,000 615,000 615,000

5 6 5 5 5
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา
   2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (ส าหรับ
อาหารกลางวัน)

เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง
และถูกหลักทางด้าน
โภชนาการ

อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 เด็กนักเรียนได้รับ
บริการ 100%

เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอทุกคน
และถูกหลักอนามัย

กองศึกษา/ศพด.

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน
ต าบล ตามโครงการอาหารกลาง
 วันนักเรียน

เพ่ือให้เด็กในโรงเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
อย่างท่ัวถึงและถูกหลัก
ทางด้านโภชนาการ

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี จ านวน 4 โรง

   2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000 เด็กนักเรียนได้รับ
บริการ 100%

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอทุกคน
และถูกหลักอนามัย

กองศึกษา/ศพด.

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
 ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตต าบลดอนประดู่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารและโภชนาการ
ท่ีถูกสุขลักษณะ

 - เด็กนักเรียนโรงเรียน
จ านวน 4 โรงและ เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
จ านวน 3 ศูนย์

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กได้รับบริการ 
100%

เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริมนมอย่างเพียงพอ

กองศึกษา/ศพด.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 3-5
 ปี)

เพ่ือให้การบริหาร
สถานศึกษาเป็นตาม
มาตรฐาน

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

     110,000      110,000      110,000      110,000      110,000 เด็กได้รับบริการ 
100%

เด็กนักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ

กองศึกษา/ศพด.

5 โครงการคุณธรรมน าไทย เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีแก่เด็กนักเรียน
เยาวชนประชาชน

ฝึกอบรมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดี

กองศึกษา/ศพด.

6 โครงการค่ายกลางวันเด็กเล็ก
ปฐมวัย

เพ่ือปลูกคุณธรรม 
จริยธรรมและพฤติกรรม
อันดีงามให้แก่นักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40 คน เด็กได้รู้จักวิธีการอยู่
ร่วมกันกับเพ่ือนๆ

กองศึกษา/ศพด.

7 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชน มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

จัดกิจกรรมให้เด็กในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีพัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน

เด็กมีการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างสมดุล

กองศึกษา/ศพด.

8 โครงการจัดงานวันวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเผยแพร่ผลงานของเด็ก
และให้เด็กน าความรู้จาก
การเรียนมาประยุกต์ใช้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรู้เพ่ิมข้ึน
 ร้อยละ 70

เด็กได้รับความรู้เพ่ิม
มากข้ึน

กองศึกษา/ศพด.

9 โครงการจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ 
ทางวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ

จ้างครูสอนภาษาแก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีความรู้เพ่ิมข้ึน เด็กสามารถอ่านเขียน 
ภาษาต่างประเทศได้

กองศึกษา/ศพด.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของของเด็กปฐมวัย

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะให้แก่เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการจริง

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กมีความรู้เพ่ิมข้ึน เด็กได้น าความรู้และ
ประสบการณ์จริง มาใช้
ในการศึกษาเรียนรู้

กองศึกษา/ศพด.

11 โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการ
เรียนรู้ในระดับช้ันต่อไป

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีความรู้เพ่ิมข้ึน เด็กสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาเรียน
ต่อช้ันต่อไป

กองศึกษา/ศพด.

12 โครงการห้องสมุดประจ าต าบล/
ศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ประชาชนสามารถมี
แหล่งค้นคว้าหาความรู้

กองศึกษา/ศพด.

13 โครงการกองทุนเพ่ือการศึกษา
แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส

เพ่ือจัดให้มีสวัสดิการด้าน
การศึกษาและสอนเสริมแก่
เด็กในชุมชน

จัดทุนให้แก่เด็กจ านวน 
10 ทุน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กได้รับทุน เด็กท่ีมีฐานะยากจนได้
มีเงินทุนส่งเสริม
ทางการศึกษา

กองศึกษา/ศพด.

14 โครงการจัดหาเคร่ืองแต่งกาย
นักเรียนแก่เด็กยากจน

เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองแต่ง
กายนักเรียนให้แก่เด็ก
ยากจนและด้อยโอกาสใน
ชุมชน

จัดชุดแต่งกาย จ านวน 10
 ชุด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองไม่น้อย
กว่า 30 คน

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการเล้ียง
ดูเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากข้ึน

กองศึกษา/ศพด.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจ าต าบล

เพ่ือให้เด็กเล็กได้มีท่ีเรียนท่ี
สะดวกสบายและปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 3 ศูนย์ เด็กเรียนได้มีท่ีเรียนท่ี
สะดวกสบายและ
ปลอดภัย

กองศึกษา/ศพด.

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือเด็กมีความพร้อมท้ัง
สติปัญญาและร่างกาย

พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3 ศูนย์ เด็กมีคุณภาพและมี
พัฒนาการท่ีดี

กองศึกษา/ศพด.

17 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอก
เสาเข็ม) ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัด
ควนเผยอ

เพ่ือส่งเสริมให้ความ
รู้แก่เด็กในต าบลให้
มีสถานท่ีศึกษาหาความรู้ได้
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 
คน (ตอกเสาเข็ม)

2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 มีสถานท่ีให้เด็กใน
ต าบล
ได้ศึกษาเล่า
เรียนทุกคน

มีสถานท่ีให้เด็กใน
ต าบลได้ศึกษาเล่า
เรียนหาความรู้ได้อย่าง
เพียงพอ

กองศึกษา/ศพด.

18 ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมให้ความ
รู้แก่เด็กในต าบลให้
มีสถานท่ีศึกษาหาความรู้
ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

งานปูกระเบ้ือง
งานต่อเติมหลังคา
งานกันสาด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ีให้เด็กใน
ต าบล
ได้ศึกษาเล่า
เรียนทุกคน

มีสถานท่ีให้เด็กใน
ต าบลได้ศึกษาเล่า
เรียนหาความรู้ได้อย่าง
เพียงพอ

กองศึกษา/ศพด.

19 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือส่เสริมให้เด็กได้เรียนรู้ 
ให้แก่เด็กได้อย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ

ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการ
สอนให้เด็กปฐมวัย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กได้เรียน ทุกคน เด็กได้เรียน มีสือการ
สอนได้อย่างท่ัวถึง

กองศึกษา/ศพด.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 อุดหนุนส่วนราชการส าหรับ
อาหารกลางวัน

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้มีอาหารกลางวัน

เพ่ืออุดหนุนให้โรงเรียน
ในต าบลดอนประดู่

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 เด็กนักเรียนมี
อาหารกินท่ัวทุกคน

เด็กนักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน เพียงพอ

กองศึกษา/ศพด.

รวม 20  โครงการ 10,805,000 10,805,000 10,805,000 10,805,000 10,805,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา
   3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรม และประเพณีใน
ต าบล

จัดกิจกรรมสืบทอด
ประเพณี

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1 คร้ัง/ปี มีการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินไว้ให้ลูกหลาน
สืบทอดต่อไป

กองศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ืออนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คง
อยู่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50 คน

มีการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมพ้ืนเมือง

กองศึกษา

3 โครงการรดน้ าผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุในต าบล มีการอนุรักษ์ประเพณี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุให้
คงอยู่สืบไป

กองศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าปี

1.เพ่ือพัฒนาการกีฬาของ
เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล                        2.
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 3.เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ

จัดแข่งกีฬาเด็กนักเรียน
ประชาชนในต าบล

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่า 80%

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีการเล่น
กีฬาอย่างต่อเน่ือง
ส่งผลต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
พลานามัยท่ีดีและ
สามารถลดปัญหาและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

กองศึกษา

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติมลานกีฬา/
สนามกีฬาเพ่ือสุขภาพ

ก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬา/สนามกีฬา ให้ได้
มาตรฐาน

สนามกีฬาได้มาตรฐาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลานกีฬา สนามกีฬา
มีมาตรฐานข้ึน

มีลานกีฬา/สนามกีฬา
ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

กองช่าง

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐานส าหรับส่งเสริม
การเล่นกีฬา

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
ในการออกก าลังกาย

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาใช้เพ่ิมข้ึน

มีอุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐานในการใช้
เล่นกีฬาของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

กองศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์

เพ่ือส่งเสริมความรัก ความ
สามามัคคี การร่วมมือ ใน
การบูรณางานร่วมกัน

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เช่ือมสัมพันธ์หน่วยงานใน
ต าบล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ปี หน่วยงานในต าบลมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

กองศึกษา

54



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีแก่เด็ก 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน

ประชาชนในต าบลร่วม 15,000 15,000 15,000 15,000 2 คร้ัง /ปี เด็ก เยาวชน มี
คุณธรรมท่ีดี

กองศึกษา

9 โครงการอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอ
ปากพะยูนเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา

เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของอ าเภอปากพะยูน

1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเล่นกีฬา

กองศึกษา

10 โครงการส่งเด็กนักเรียน เยาวชน
 ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหาร สมาชิก เข้า
ร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของนักเรียนและเยาวชน

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและเป็นการ
เตรียมพร้อมด้านกีฬา

กองศึกษา

11 โครงการอุดหนุนวัดเพ่ือการ
ส่งเสริมประเพณีชักพระ

เพ่ืออนุรักษ์ สือสาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
กิจกรรมต่างๆท่ีดีงามของ
ท้องถ่ิน

อุดหนุนวัดในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6 แห่ง เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอย่างดีงาม

กองศึกษา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการจัดงานต่างๆ หรือวัน
ส าคัญของทางราชการและงาน
ประเพณีต่างๆ

เพ่ือสือสานวัฒนธรรม วัน
ส าคัญประเพณีและ
กิจกรรมต่างๆท่ีดีงามของ
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ประเพณีส าคัญ ต่างๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่า 80%

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีอย่างดีงาม

กองศึกษา

รวม 12  โครงการ 1,545,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,500,000

9 7 7 7
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน
   4.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ
เพ่ือป้องกันและระงับ
โรคติดต่อหรือโรคติดเช้ือ
ต่างๆ

ระงับและป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 หน่วย ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

ส านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเพ่ือชุมชน

เพ่ือเพ่ิมบุคลากรของชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัคร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาสาสมัคร 
สาธารณสุขมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 50%

ท าให้งานสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ

ส านักปลัดฯ

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

รณรงค์ป้องกันแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
โดยใช้ทรายอะเบท

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน 
50 ต่อแสนประชากร

ท าให้การเกิดโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
ลดลง

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการรณรงค์การป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดใหญ่

ประชาชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาโรคไข้หวัด
ใหญ่ลดลง 80%

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดภัยจาก
โรคไข้หวัดใหญ่

ส านักปลัดฯ

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้
รู้จักป้องกันการเกิดโรคเอดส์

ประชาชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์ 
ร้อยละ 50%

ประชาชนได้รู้จักวิธีการ
ป้องกันการเกิดโรคท า
ให้การเกิดโรคเอดส์ลด
น้อยลง

ส านักปลัดฯ

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
และลดความเส่ียงจากการ
ถูกสุนัข,แมว กัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้ สุนัข แมว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80% ของ
สัตว์เล้ียงได้รับการ
ป้องกันและควบคุม

สัตว์เล้ียงได้รับการฉีด
วัคซีนและลดความเส่ียง
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัดฯ

7 โครงการป้องกันโรคปากเท้า
เป่ือยในโคและสุกร

เพ่ือป้องกันโรคปากเป่ือย
เท้าเป่ือยในโคและสุกร

ป้องกันโรคปากเท้าเป่ือย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาโรคปากเท้า
เป่ือยในสัตว์น้อยลง

สัตว์เล้ียงโคและสุกร
ปลอดภัยจากโรค

ส านักปลัดฯ

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรง
และป้องกันโรคต่างๆ

ผู้สูงอายุได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและท ากิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงย่ิงข้ึน

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ร่างกายแข็งแรง

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาผู้ติด
ยาเสพติด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพติดลง 
20%

เป็นการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้ลดน้อยลง

ส านักปลัดฯ

10 โครงการสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
ดอนประดู่

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

สบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1 คร้ัง / ปี ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ส านักปลัดฯ

11 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกฌแน

จัดรถรับผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาล

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 11 หมู่บ้าน คนในต าบลได้รับการ
ช่วยเหลือ เม่ือเกิด
เจ็บป่วยฉุกฌแน

ส านักปลัดฯ

12 โครงการส่งเสริมการนวดแผน
ไทย

เพ่ือสนับสนุนการนวดแผน
ไทย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
การนวดแผนไทย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้ผ่อนคลาย 
และบรรเทาความ
เจ็บปวด

ส านักปลัดฯ

13 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์

เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ ปีละ 2 คร้ัง

ส ารวจสุนัขและแมวท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนประดู่

50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 11 หมู่บ้าน สามารถรู้จ านวนสุนัข
และแมวท้ังมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ

ส านักปลัดฯ

14 โครงการส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมายเหตุ : 
จ านวน 11 หมู่บ้าน หมู่ละ 
20,000 บาท

เพ่ือตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อบรมรณรงค์และป้องกัน
ด้านสาธารณสุข

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 สุขภาพประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน

ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

เพ่ือป้องกันการขาดสาร
ไอโอดีนแก่ประชาชนใน
ต าบล

อบรมให้ความรู้ อบรม 
ในการป้องกันการขาด
สารไอโอดีน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ
ช่วยช่วยเหลือได้ทันทวงที

ส านักปลัดฯ

16 โครงการอุหนุนโครงการศูนย์
แพทย์ทางเลือกเพ่ือประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
รักษาด้วยระบบแพทย์
ทางเลือกท่ีมีคุณภาพ

ประชาชนในต าบลรับ
บริการแพทย์ทางเลือก
นวดแผนไทย ยาสมุนไพร

120,000 120,000 120,000 120,000 200 คน ประชาชนใช้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพได้หลาย
รูปแบบ

ส านักปลัดฯ

17 โครงการคัดกรองภาวะซีด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง

เพ่ือคัดกรองภาวะซีด แก่
ประชาชนในต าบล

คัดกรองภาวะซีด เด็ก
กลุ่ม 0-5 ปี และเด็ก
กลุ่มอายุ 6-12 ปี

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 โรคซีด ลดลง ประชาชนในต าบล
สามารถได้รับการรักษา
และคัดกรองผู้ป่วยได้
รวดเร็ว

ส านักปลัดฯ

18 โครงการคัดกรอง ค้นหา และ
เฝ้าระวัง โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

เพ่ิอคัดกรองโรค แก่
ประชาชนในต าบล

คัดกรองกลุ่มประชาชน
อายุ 35 ปี ข้ึนไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรคเบาหวานและ
ความดัน ลดลง

ประชาชนในต าบล
สามารถได้รับการรักษา
และคัดกรองผู้ป่วยได้
รวดเร็ว

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมผู้สุง
อายุในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน

ผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60 ปี ข้ึน
ไป

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงย่ิงข้ึน

ผู้สุงอายุ มีสุขภาพจิต 
สุขภาพกาย แข็งแรง

ส านักปลัดฯ

20 โครงการปรับภูมิทัศน์ หน้า
สนามกีฬาห้วยน้ าเย็น ม.10

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชนเพ่ือให้
สุขภาพแข็งแรง

ปรับภูมิทัศน์หน้าสนาม
กีฬาห้วยน้ าเย็น

150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

ส านักปลัดฯ

21 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

เพ่ือป้องกันผุ่นละอองขนด
เล็ก แก่ประชาชน

ป้องกันและแก้ปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง 
ขนดเล็ก PM 2.5

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองได้ดีข้ึน 80 %

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

ส านักปลัดฯ

22 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 -2019

เพ่ือป้องกันและระงับ
โรคติดต่อหรือโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา -2019

ระงับและป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีผู้ติดเช้ือไวรัส เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

ส านักปลัดฯ

รวม 22  โครงการ 1,385,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

13 13 13 15
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรม อปพร. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึน มีความรู้ ความช านาญ
ในการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัดฯ

2 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีภัยพิบัติ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมู่ท่ี 1-11 ประชาชนในต าบล
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างท่ังถึง

ส านักปลัดฯ

3 โครงการจัดหาชุดปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์ป้องกันภัย

เพ่ือจัดหาชุดปฏิบัติงาน
และอุปกรณ์ต่างๆในการ
ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีชุดปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ป้องกันภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีชุดอุปกรณ์ป้องกัน
เพียงพอ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการรักษาความสงบใน
ต าบล

เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยในต าบล

ชุดปฏิบัติการรักษา
ความสงบ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

5 โครงการป้องกันยาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชน

เพ่ือป้องกันภัยจากยาเสพ
ติด

เด็กและเยาวชน ในกลุ่ม
เส่ียงต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ติดยาเสพติด ลดลง เด็กและเยาวชนไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด

ส านักปลัดฯ

6 โครงการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ท่ีเดินทางและช่วย
ลดอุบัติเหตุ

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่างๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และช่วยเหลือได้
ทันท่วงที

ส านักปลัดฯ

7 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

เพ่ือสอดส่องดูแลความ
สงบเรียบร้อยในต าบล

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
บริเวณพ้ืนท่ีเส่ียง 
ภายในต าบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัดฯ

8 โครงการอุดหนุนท่ีว่าการ
อ าเภอปากพะยูนเพ่ือจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ป้องกันยาเสพติด

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ด้านยาเสพติดระดับอ าเภอ

สนับสนุนงบประมาณ 
จัดกิจกรรม ต้านยาเสพ
ติด

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ลดผู้ค้าและผู้เสพ 
ลดลง

เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการเล่นกีฬา

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 ฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ า
เบ้ืองต้น

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าได้

ส านักปลัดฯ

10 ฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิง
เบ้ืองต้นแก่เจ้าหน้าท่ี 
พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. 
นักเรียน ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ดับเพลง ไฟไหม้

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถช่วยเหลือ
ประชาชน เหตุเพลิง
ไหม้ได้

ส านักปลัดฯ

11 ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลดอน
ประดู่

เพ่ือทบทวนความรู้ ใน
การช่วยเหลือประชาชน
กรณ๊เกิดภัยพิบัติต่างๆ

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
ปีละคร้ัง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทุก
สถานการณ์

ส านักปลัดฯ

12 ปรับปรุง ติดต้ัง เคร่ืองหมาย
บังคับ การจราจร,ป้ายเตือน
,ไฟกระพริบ,ป้ายบอกเส้นทาง

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทางคมนาคม

ติดต้ังเคร่ืองหมาย
บังคับต่างๆตามจุดเส่ียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการรณรงค์เมาไม่ขับและ
ขับข่ีปลอดภัย

เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
สร้างพฤติกรรมท่ีถูกต้อง
ให้แก่ประชาชน

จัดกิจกรรมรณรงค์เมา
ไม่ขับ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการตัดหญ้า/ก่ิงไม้ ริม
ถนนในต าบล

เพ่ือป้องกันอันตรายแก่
การใช้รถใช้ถนน

ตัดหญ้า/ก่ิงไม้ ริมถนน 
เส้นทางจราจร

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ

ส านักปลัดฯ

15 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอปากพะยูน

เพ่ือเป็นศูนย์รวบ
รวมข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
วางแผนและพัฒนาท้องถ่ิน

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ อบต.เกาะหมาก

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เป็นศูนย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

สามารถเป็นศูนย์ร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
อ าเภอได้ดีย่ิงข้ึน

ส านักปลัดฯ

16 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV 
บ้านหัวควน 
หมูท่ี 3,6,11 
ต าบลดอนประดู่

เพ่ือป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให้กับสถานท่ีราชการ 
เขตชุมชน และสถานท่ี
ส าคัญ ภายในเขต
เทศบาลต าบลดอนประดู่

ละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 
1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600  
pixel จ านวน 8 จุด

847,000 คดีอาชญากรรม 
น้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

17 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV บ้านควนเผยอ 
หมูท่ี 1,8,9,10 ต าบลดอน
ประดู่

เพ่ือป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให้กับสถานท่ีราชการ 
เขตชุมชน และสถานท่ี
ส าคัญ ภายในเขต
เทศบาลต าบลดอนประดู่

ละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 
1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600  
pixel จ านวน 8 จุด

919,000 คดี
อาชญากรรม น้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV 
หมูท่ี 4,5,7 
ต าบลดอนประดู่

เพ่ือป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให้กับสถานท่ีราชการ 
เขตชุมชน และสถานท่ี
ส าคัญ ภายในเขต
เทศบาลต าบลดอนประดู่

ละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920 x 
1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600  
pixel จ านวน 8 จุด

855,000 คดีอาชญากรรม 
น้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

19 โครงการเสริมสร้างการรับรู้
เยาวชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชน
 นักเรียน อายุ 12-18 ปี
 ในต าบล

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 เยาวชนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะการด าเนินชีวิต
ท่ีปลอดภัย

ส านักปลัดฯ

รวม 19 โครงการ 2,700,000 5,321,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

7 7 6 7 9
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

เพ่ิมเติมให้ประชาชนได้ใช้
อย่างท่ัวถึงท้ังต าบล

หมู่ท่ี 1 -11 200,000 200,000 200,000 200,000      200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
100%

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง มีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
 หมู่ท่ี 1-11

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆขณะใช้
เส้นทางคมนาคม

หมู่ท่ี 1 - 11 200,000 200,000 200,000 200,000      200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
100%

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินลด
อุบัติภัยต่างๆจากการ
ใช้เส้นทางคมนาคม

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1 - 11

เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ตามปกติ

ระบบไฟฟ้า 250,000 250,000 250,000 250,000      250,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
100%

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการ
สาธารณะท าให้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบล

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้ใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึงครัวเรือน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สาขาปากพะยูน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
100%

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง มีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

5 โครงการติดต้ัง/เพ่ิมเติม/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เสียงไร้สาย

เผยแพร่ข่าวสารท่ีรวดเร็ว
และท่ัวถึง

การรับรู้ข่าวสารดีข้ึน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เสียงไร้สายใช้งานได้ 
100%

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารท่ีรวดเร็วและ
ท่ัวถึง

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือให้เสียงตามสายมีการ
ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบ

ระบบเสียงตามสายมี
ประสิทธิภาพ

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 ระบบเสียงตามสาย
ใช้งานได้ 100%

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีรวดเร็ว

กองช่าง

7 โครงการถางป่าสองข้างทาง
ถนนในต าบล

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทางถนนให้สวยงาม

ถางป่าสองข้างทางถนน
ในต าบลดอนทราย

20,000 20,000 20,000 20,000        20,000 4 คร้ัง/ปี ภูมิทัศน์สองข้างทาง
ถนนในต าบลมีความ
สวยงามข้ึน

กองช่าง

8 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าตาม
โครงการวางสายพาดดับไฟฟ้า
สาธารณะ

เพ่ือวางสายพาดดับไฟฟ้า
สาธารณะให้ท่ัวท้ังต าบล

หมู่ท่ี 1 - 11 300,000 300,000 300,000 300,000      300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
100%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า

กองช่าง

9 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุง 
ระบบอินเตอร์เน็ต

เพ่ือให้มีบริการด้านสือสาร
โทรคมนาคมต่างๆ อย่าง
ท่ัวถึง สะดวก

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1 แห่ง เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางเพ็ญ
ศิริ ทองศรี - บ้านนายสนิท

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้ใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 บ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง มีความ
สะดวกสบาย มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

500,000 500,000 500,000

500,000 500,000 500,000 500,000 11 หมู่บ้าน

13 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร

ตัดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

200000 200000 200000 200000 200000 11 หมู่บ้าน ประชามีไฟฟ้าใช้ใน
แปลงการเกษตร
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

รวม 13  โครงการ 1,990,000 2,490,000 3,490,000 3,490,000 3,490,000

30076000 19317000 4,200,000   

33,566,000 22,807,000 7,690,000

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง มีความ
สะดวกสบาย มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

12 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
เสียงไร้สาย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีเสียงไร้สายในการ รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

11 ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนาย
อ าพล - ส านักสงฆ์แม่ชี หมู่ท่ี 
10

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้ใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง
 500 ม.

บ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนมีสภาพ

ดีข้ึน

น้้าไม่ท่วม

400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

600,000600,000600,000600,000

700,000 700,000 700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

กองช่าง

2 โครงการขุดลอก คู คลอง 
หนอง บึง สระ และเส้นทาง
น้้าภายในต้าบล

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
,ปัญหาน้้าท่วมขัง

ขุดลอกคู คลอง 
เส้นทางน้้า

ประชาชนมีน้้าใช้ มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
ถนนและลดปัญหา
น้้าท่วมขัง

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนภายในต้าบล

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ประชาชนมีความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

กองช่าง3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางเพ็ญศิริ
 ทองศรี-หน้าฝายปากศาลา 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   400 
 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายเจือ ใหม่ขาว หมู่
 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.

300,000 300,000 300,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน
200 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนนมีสภาพ
ดีข้ึน

2,800 ม.

ถนนลาดยาง
3,440 ม.

280,000 280,000 280,000 280,000

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายโคกพลัด - หนองภาพน้้า 
 หมู่ท่ี  1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังขนาดกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   3,000
   ม.  พร้อมวางท่อ

ถนนมีสภาพดีข้ึน
3,000 เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

230,000230,000230,000

13,416,000 13,416,000 6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
สายปากศาลา หมู่ท่ี  1,9  ต.
ดอนประดู่ -  ม่วงทวน หมู่ท่ี  
3  ต.หารเทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล.ขนาดกว้าง  
6.00   ม.  ยาว   3,440
   ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

13,416,000 13,416,000 

ถนนลูกรัง 2,800  ม.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านนายหลับ - หนองต้อ 
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและลด
ปัญหาการซ่อมแซม 
 หลุมบ่อ  ลดฝุ่น
ละออง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน
วัดหัวควน-คลองหมู่ท่ี  3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   500  
 ม.  หนา   0.15  ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 500 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

300,000

กองช่าง720,000 720,000 720,000 400 เมตร10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนายถวิล
 - คลองวังหว้า  หมู่ท่ี  2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตขนาด
กว้าง  4.00   ม.  ยาว  
 400  ม. หนา  0.15  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

9 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนหินคลุก สายเทศบาล
ต้าบลดอนประดู่ - ห้วยเผยอ 
หมู่ท่ี 7,9,1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม.
 ยาว 3000 ม.

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,000 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร

กองช่าง

300,000 300,0008 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านครูอุดม เพ็ช
รตีบ-นบหนองรากจูด  หมู่ท่ี  1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตขนาด
กว้าง  4.00   ม.  ยาว  
 200  ม. หนา  0.15  ม.

ถนนคอนกรีต200 
เมตร

300,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2,000 เมตร กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล.ซอยสันติสุข หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   500  
 ม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 500 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลัง รพ.สต.บ้านหัวควน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   200  
 ม.  หนา   0.15  ม.

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 200 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลัง รร.วัดหัวควน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00   ม.  ยาว   1,000
   ม.  หนา   0.15  ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

500 เมตร กองช่าง

1,500,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,00016 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายทุ่งนอกหมู่ 5ต.ดอนประดู่
 -หมู่ท่ี 4 ต.ดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังขนาดกว้าง  
5.00   ม.  ยาว   500 
 ม.  หนา 0.50 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายริมคลองเหวน,คลองหัว
ควน , คลองโรงอิฐ  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังขนาดกว้าง  
5.00   ม.  ยาว   2,000
  ม.  หนา 0.50 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

1,500,000 1,500,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการก่อสร้าง คสล. สาย
หลังวัดดอนประดู่ - บ้านสวน
ยาง หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
3.00   ม.  ยาว   300  
 ม.  หนา   0.15  ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 300 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกแยก
คลองหัวควน - ทะเลแหวนฝ่ัง
ซ้าย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 4.00
  ม . ยาว  4,000  ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างตลาด   หมู่
ท่ี  3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง 
5.00  ม . ยาว  300  ม.
   หนา  0.15  ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 300 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพิษ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
3.00 ม.  ยาว  150  ม. 
 หนา  0.15  ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 150 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

1,800เมตร กองช่าง21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายหลังวัดดอนประดู่  หมู่ท่ี  
4 -หนองเบ้ืองถ้วยหมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังกว้าง  4.00  
 ม.  ยาว   1,800   ม. 
 หนา   0.30  ม.  .

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสะพานปากศาลา
 หมู่ท่ี 1 -  ป้ายรถไฟควนเผยอ

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  
6.00  ม.  ยาว  1,300 
ม.  หนา  0.05  ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1,300 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

200 เมตร

24 โครงการก่อสร้างหินเรียงยา
แนวป้องกันทางน้้า สายดอน
ประดู่- ห้วยเผยอ หมู่ท่ี 4,หมู่ท่ี
 10

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
แนวตล่ิงไม่ให้เส้นทาง
คมนาคมขาดในฤดูน้้าท่วม

ก่อสร้างหินเรียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
382 ตร.ม.

433,000 433,000 433,000 433,000 แนวตล่ิง มี
มาตรฐานตาม 

ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสัญจรได้
สะดวกในฤดูน้้าท่วม

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายโรงเรียนบ้านดอน
ประดู่ ม.5 ต.ดอนประดู่ - ทุ่ง
นอก ม.4 ต.ดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 900 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 900 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน สาย
บ้านนายห้วน - นายไข่ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  100  ม.
  หนา  0.15  ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบ้านนายเปล้ิม  นวลลอย 
 -  บ้านเก่า  หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังกว้าง   6.00 
   ม.   ยาว 200  ม.   .

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

800 เมตร

28 โครงการยกระดับถนนลูกรัง 
ถนนสายเกาะหีม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3.00  ม.  ยาว  
200  ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200 เมตร ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

300 เมตร

1,000 ม. กองช่าง4,259,000 4,259,000 4,259,000 4,259,00030 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหัวควน 
หมู่ท่ี6 ต.ดอนประดู่ - บ้านบาง
เตง หมู่ท่ี 3  ต.ปากพะยูน

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
1,000  ม.หนา 0.05 
เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตีนวัด  หมู่ท่ี  6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
5.00  ม.  ยาว  300  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

900,000 900,000 900,000 900,000

27 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านเก่า หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
800  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
 สายหารไม้แก่น - ทะเลเหวน 
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
7,000 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้าง คสล.สาย
บ้านนายร่ืน - บ้านผู้ใหญ่ไสว 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 600 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
สายบ้าน สท.ประมิตร -บ้าน
นายอนัน ทองส้ัน หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงถนนโดยการปู
 Asphatic Concrete 
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.05 เมตร

330,000 330,000 330,000 330,000 250 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

34 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นางพิน - สวนยางนางกล้ัน 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

บุกเบิกถนน กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
โหนดแถว หมู่ท่ี 7 ต.ดอน
ประดู่-หมู่3 ต.ห้วยลึก อ.ควน
เนียง

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
6.00  ม.  ยาว  500  ม.

2,200,000 2,200,000 500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

200 ม.

1,000 ม.

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหารแพะ ม.8 - ม.4 ต.
ดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  250 ม. 
 หนา  0.15  ม.

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 250 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

400,000 400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างคูคอนกรีต
ส่งน้้าเพ่ือการเกษตร จากบ้าน
นายช้านาญ ถ่ินแก้ว หมู่ท่ี 8 -
เขตดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการเกษตร

คูคอนกรีตกว้าง  1.00 
 ม. ลึก1.5ม. ยาว  
1,000  ม.

มีผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมช้ึน

กองช่าง720,000 720,000 720,000 720,000

36 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ห้วยเผยอ ม.8- ม.6 ต้าบล
ดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   
4.00  ม.  ยาว  200  ม.

400,000

720,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายศาลาหมู่บ้าน -หนองเมา 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  3.5
  ม.  ยาว  500  ม.

600,000 600,000 600,000 500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

250 ม. กองช่าง

1 หลัง

250 ม.

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างวัดไทรพอน
   หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   
3.00   ม.     ยาว   
250   ม.     หนา  0.15
  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2,800,000 2,800,000 2,800,000

413,000 413,000 413,000 413,000

41 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์กลางน้้าหน้า
ส้านักงานเทศบาล

เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

อาคารเอนกประสงค์ 
กว้าง  16.00  เมตร  
ยาว   24.00  เมตร

มีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

413,000

40 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นายอ้าไพ วกกุม-สะพานวังพ้อ
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   
4.00  ม.  ยาว  250  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

400,000 400,000 400,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

43 1,100 ม. กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนน้อย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต ขนาด
กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
700  ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 700 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

45 โครงการยกระดับถนนสาย
เกาะปาบ - ถนนคลองช้าง
ม่วงทวน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ยกระดับถนน กว้าง 5 
ม. ยาว 2,000 ม.หนา 
0.30 ม.

966,000 966,000 966,000 966,000 966,000 2,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

46 500 ม. กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายควนขุด - ทางขวาง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
1,000  ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากบ้านนายสุบิน 
 -  บ้านนางเล่ียน  หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต ขนาด
กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
500  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนน้อย จากบ้าน
นายคล้อย  - บ้านนางสบาย  
หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  
5.00 ม.  ยาว  1,100  
ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

48 โครงการก่อสร้างถนนสาย 
คสล.สายข้าง รร.ไทรพอน หมู่
ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต ขนาด
กว้าง  3.5  ม.  ยาว  
200  ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 200 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

49 2,000 ม. กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน
รถไฟ-เกาะปาบ หมู่ท่ี 9

เพ่ือระบายน้้าท่วมขังและ
สะดวกในการคมนาคม

คูระบายน้้ากว้าง  1.00 
 ม.  ลึก 1.5 ม. ยาว   
400   ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 400 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,000 ม.

1,000 ม.

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนายกลาย  -  ส่ีแยก
ทางขวางบ้านควนดิน หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  4  
 ม.  ยาว   5,000 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนายกลาย  -  สวน
นายมนัส  หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  4  
 ม.     ยาว   1,000   ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายอบ - 
นางจิตร พร้อมคูระบายน้้า 
หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  300  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

1,800,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายควนขุด  - บ้านไทรพอน  
หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังกว้าง  4.00 
 ม.  ยาว 2,000  ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

54 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง
 สายหนองรากจูด - ฝ่าย รพ
ช.คลองห้วยเผยอ หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  4  
 ม. ยาว   2,000 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงผิวทางหิน
คลุก สายต้นเมา - ควนดิน 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวทาง กว้าง  
6   ม.     ยาว   3,000 
  ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

2000 เมตร

2,000 ม.

150 ม. กองช่าง58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านห้วยเผยอ 
หมู่ท่ี  8 - เขตต้าบลดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   
4.00   ม .  ยาว  200 
 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

กองช่าง

57 โครงการปรับปรุงถนนหมู่ท่ี 10 เพ่ือสะดวกในการคมนาคม กว้าง  6.00  ม.  ยาว  
 2,000 ม.

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

8,283,000 8,283,000 8,283,000 8,283,000

400,000 400,000 400,000 400,000

56 โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัด
ควนเผยอ  หมู่ท่ี 10 ต.ดอน
ประดู่-บ้านห้วยเรือ หมู่ท่ี ๘ 
ต้าบลหารเทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6.00  ม.  ยาว  
 4,000  ม.หนา 0.05 
เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

400,000

82



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายซอยโชคชัย  1  -  บ้าน
นายอรุณ เพชรขวัญ หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  
5.00  ม.  ยาว  400  ม.

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 400 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางแอบ หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
4.00  ม.  ยาว  300  ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 300 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

61 โครงการถนน คสล.สายบ้าน
นายวิชิต หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
3.00  ม.  ยาว  500  ม.

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
สายโชคชัย 2 หมูท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
กว้าง  4.00  ม.  ยาว  
300  ม.

700,000 700,000 700,000 300 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

63 ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลอง
น้้าสูร หมู่ท่ี  3,11  ต.ดอน
ประดู่  -  หมู่ท่ี  6  ต.ปาก
พะยูน

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรังกว้าง  4.00 
 ม.  ยาว  500  ม.

 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางกร้อย หมูท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
3.00  ม.  ยาว  200  ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 200 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแคปซีล สายปากศาลา 
หมู่ท่ี 1,9 ต้าบลดอนประดู่ - 
บ้านมวงทวน ม.3 ต้าบลหาร
เทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางแบบแคป
ซีล กว้าง  6.00  ม.  
ยาว  3,440 ม.

11,000,000 11,000,000 3,440 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง/อบจ.

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโหนดแถว ม.7 ต.ดอน
ประดู่ อ.ปากพะยูน - บ้านหัว
ไทร ม.3 ต.ห้วยลึก อ.ควน
เนียง จ.สงขลา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  
6.00  ม.  ยาว  500  
ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

2,200,000 2,200,000 500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง/อบจ.

67 จัดซ้ือวัสดุลูกรังและหินคลุก ซ่อมแซมถนนภายในต้าบล จัดซ้ือลูกรัง/หินคลุก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทางคมนาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

68 ค่าจ้างเคร่ืองจักรกล ปรับปรุงถนนภายในต้าบล ค่าจ้างเคร่ืองจักรกล
ปรับปรุงถนนภายใน
ต้าบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เส้นทางคมนาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

69

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังวัดดอนประดู่ ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 170 ม.หนา 0.15 
ม.

496,400 496,400 ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

1,500,000 1,500,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย ดอนกลาง ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม.
ยาว 1,400 ม. หนา 
0.05 ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

496,000 496,00070 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายม่วงเต้ีย - โคกทราย หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 175 ม.หนา 0.15 
ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายดอนประดู่ - ควนเผยอ 
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 6 ม. 
ยาว 225 ม.หนา 0.15 
ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง
928,000 928,000 928,000 928,000 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

75 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลติกท์คอนกรีต
สายบ้านนายประมิตร-บ้าน
นายอนันต์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน ลาดยาง กว้าง 4 
ม.ยาว 396 ม.หนา 
0.04 ม.

471,000 471,000 ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง650,000 650,00076 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงลม ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 
ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังวัดดอนประดู๋ ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 
ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย 
ระยะทางท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง500,000 500,000

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายหมาเมิน - คลองหัวควน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม.

เส้นทางคมนาคมท่ี
เพ่ิมข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2,000 ม.

79 โครงการก่อสร้างคูส่งน้้า คสล.
สายบ้านนายเฉลิม - ทุ่งนา 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีน้้าใช้ใน
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

คูส่งน้้ากว้าง   2.00   
ม.    ยาว   200 ม. ลึก
 1.50  ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200 ม. เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ระบายน้้าท่วมขัง

กองช่าง

80 โครงการประดับหินกันน้้ากัด
เซาะคลองสายบ้านนายยอม -
บ้านนายอ้อม   หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน้้ากัดเซาะริม
ตล่ิง

ประดับหินริมคลอง ยาว
 100 เมตร

450,000 450,000 450,000 100 ม. ป้องกันน้้ากัดเซาะ
เข้าพ้ืนท่ีของ
ประชาชน

กองช่าง

1,200 ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

780,000 780,000

กองช่าง81 โครงการขุดลอกคลองสาย
เกาะแรก หมู่ท่ี  2

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

ขุดลอกคลองกว้าง   
10.00   ม.     ยาว   
1,200  ม.    ลึก   3.00
   ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

77 โครงการก่อสร้างถนน สาย
บ้านนายห้วน - นายไข่ ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม.หนา 0.15 
ม.

ถนนได้มาตรฐาน 
มีความสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง780,000 780,000

78 โครงการก่อสร้างคูส่งน้้าจาก
สะพานลุงแก้ว-หนองรากจูด 
หมู่ท่ี  1

เพ่ือให้มีน้้าใช้ใน
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม

คูส่งน้้ากว้าง   1.00   
ม.    ยาว   2,000  ม.  
  ลึก   1.50   ม.

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ระบายน้้าท่วมขัง

กองช่าง

780,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

82 1 แห่ง กองช่าง

200 ม.

1,000 ม.

1,000 ม.

86 โครงการขุดลอกคูสายเกาะหิน
 - บ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง  1.00  ม. 
 ยาว  400  ม.

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 400 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

87 โครงการขุดลอกเหมืองน้้าสาย
วังแพ - เกาะหีด - โคกโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง  1.00  ม. 
 ยาว  1,000  ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง85 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี  4 
  - หมู่ท่ี  5

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

ขนาดกว้าง   0.50   ม. 
 ยาว 1,000   ม.  ลึก  
0.50  ม

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

84 ก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่3- คลองฝ่ัง
ตะวันออก หมู่ท่ี  3

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขนาดกว้าง   0.50   ม. 
 ยาว 1,000   ม.  ลึก  
0.50  ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000

โครงการก่อสร้างฝายก้ัน
น้้าเค็มหน้าวัดท่าไหล  หมู่ท่ี  2

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเค็ม ก่อสร้างฝายน้้าเค็ม ป้องกันน้้าเค็มในการ
ผลิตน้้าประปาและ
เพ่ือการเกษตร

83 ก่อสร้างคูระบายน้้าคสล.สาย
ข้างโรงเรียนวัดหัวควน หมู่ท่ี 
11

เพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขนาดกว้าง 0.50ม. ยาว
 200 ม. ลึก 0.50ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

88



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

88 1,300 ม. กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า 
คสล.สายบ้าน สท.ประมิตร - 
บ้านนายอนัน ทองส้ัน หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง  0.50 
 ม.  ยาว 300  ม.  ลึก 
 0.50  ม

100,000 100,000 100,000 100,000 300 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

90 400 ม. กองช่าง

91 โครงการก่อสร้าง คู คสล.บ้าน
นายหมัด - นายธรรม หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง  0.50 
 ม.  ยาว 350  ม.  ลึก 
 0.50  ม

100,000 100,000 100,000 100,000 350 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

92 500 ม. กองช่างก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก หมู่ท่ี 4 ต้าบล
ดอนทราย - หมู่ท่ี 5 ต้าบล
ดอนประดู่

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง  0.50 
 ม.  ยาว 500  ม.  ลึก 
 0.50  ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

200,000 200,000200,000 200,000

โครงการขุดลอกหน้านบวังพ้อ
 - โคกโพธ์ิ  หมู่ท่ี  5

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง  2.00  ม. 
 ยาว  1,300  ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

ก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสามแยกบ้าน
นายสวน - บ้านนายประนอม 
 ทองส้ัน  หมู่ท่ี  6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง  0.50 
 ม.  ยาว 400  ม.  ลึก 
 0.50  ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

150,000 150,000 150,000 150,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1,000 ม.

500 ม.

95 โครงการขุดลอกเหมืองสายนา
นายถวิล - หนองขวน หมุ่ท่ี 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง 3 ม. ยาว
 1,500 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,500 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

96 โครงการขุดลอกเหมืองสาย
หนองขวน - หนองแรก หมุ่ท่ี 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง 3 ม. ยาว
 2,200 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,200 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า 
คสล.สายควนขุด หมู่ท่ี 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ก่อสร้าง คูระบายน้้า 
คสล.กว้าง 1 เมตร ยาว
 300 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 300 ม. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

กองช่าง

94 โครงการขุดลอกคลองบ้านนาง
โผ้ล่าย  -  สะพานลุงแก้ว, 
สายวังย่ิงหย่อง  หมู่ท่ี  8

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ขุดลอกกว้าง 10.00   
ม.    ยาว  500 ม. ลึก 
 4.00   ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

200,000 200,000 1,500,000 200,000 1,500,000

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

93 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   สายส่ี
แยกหัวเปลว  -  บ้านนายจรูญ
  จอมจางวาง  หมู่ท่ี  7

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง   1.5  
 ม.   ยาว  1,000 ม. 
ลึก 1.00 ม.

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

101

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
และแก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หมู่1-11102 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ฝายน้้าล้น ประตูระบายน้้า
และผนังก้ันน้้า

เพ่ือกักเก็บน้้าและส่งน้้าใช้
ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ฝายน้้าล้น ประตู
ระบายน้้า ผนังก้ันน้้า

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

โครงการขุดลอก คลองห้วย
เผยอ - คลองท่าไหล หมุ่ท่ี 
8,9,7,2

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

เพ่ือป้องกันภัยแล้งและ
ป้องกันน้้าท่วมขังพ้ืนท่ี
เกษตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  4 สาย ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
และแก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

500,000 500,000 500,000 หมู่ท่ี1-11100 โครงการวางท่อระบายน้้า/ท่อ
เหล่ียม คสล. หมู่ท่ี  1 - 11

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

วางท่อระบายน้้า/ท่อ
เหล่ียม

500,000

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

99 ก่อสร้างคูระบายน้้าจากศาลา
หมู่ท่ี 5-บ้านนางจบ จิตรเกล้ียง

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง 0.50 
ม. ยาว 500 ม. ลึก 

0.50 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าลด
ปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

300,000 300,000 300,000 300,000 600 ม.98 ก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากถนนรถไฟ - 
เกาะปาบ  หมู่ท่ี   9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

คูคอนกรีตกว้าง 0.50 
ม. ยาว 600 ม. ลึก 
0.50 ม.

300,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

คูส่งน้้าคอนกรีต

กองช่าง

6 แห่ง

106 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.หมู่ท่ี 8 (บ้านนายอ้วม 
ทองศรี )

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม/
ขนส่ง

สะพานคอนกรีต กว้าง 
6 ม.ยาว 6 ม.

2,000,000 2,000,000 สะพานได้
มาตราฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม/ขนส่ง

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น
หนองเมา พร้อมสะพาน หมู่ท่ี
 1

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม/
ขนส่ง

ฝ่ายน้้าล้นพร้อมสะพาน
 กว้าง 4 ม.

600,000 600,000 600,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม/ขนส่ง

กองช่าง

5,000,000 5,000,000

300,000 300,000

กองช่าง105 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  1 ,
 2 , 6 , 7,8และ 9

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
และประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม/
ขนส่ง

สะพานคอนกรีต ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม/ขนส่ง

2,000 ม. มีน้้าเพ่ือผลิต
น้้าประปาเพียงพอ

104 โครงการส่งน้้าจากอ่างเก็บน้้า
หารหลุมพอมายังประปา
หมู่บ้าน    หมู่ท่ี  2

เพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้้าน้้าประปา

วางท่อส่งน้้า  ขนาด
กว้าง  6 น้ิว  ยาว  
2,000  ม.

103 โครงการก่อสร้างคูส่งน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ
การเกษตรภายในต้าบล

เพ่ือกักเก็บน้้าใน
การเกษตรและแก้ปัญหา
น้้าท่วมขัง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หมู่1-11 ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
และแก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

108 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น
บ้านเก่า พร้อมสะพาน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตรและสะดวก
ในการคมนาคม

สะพานกว้าง 4 ม.ยาว 
6 เมตร

650,000 650,000 650,000 สะพานได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

110 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้าบ้านคลองช้าง ม.8 - วังพ้อ
 ม.5

เพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
และระบายน้้า

ระยะทาง 1,200 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,200 ม. ประชาชนมีน้้าใช้
ส้าหรับการเกษตร
และแก้ปัญหาน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างถังน้้าใส หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า
บริโภค อุปโภค ได้เพียงพอ

ก่อสร้างถังน้้าใส ขนาด
 100 ลบ.ม.

750,000 100 ลบ.ม. ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนได้มีน้้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง800,000 800,000112 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 10 (จุดศาลา
ทวด) ทดแทนของเดิม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้น้้า
ครบทุกครัวเรือน

109 โครงการก่อสร้างสะพาน บ้าน
นายอ้าพล คงเนียม ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สะพานกว้าง 4 ม.ยาว 
6 เมตร

สะพานได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กองช่าง650,000 650,000 650,000 650,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

800,000 800,000

ประชาชนได้มีน้้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Para-Asphaltic Concrete 
สายวัดควนเผยอ ม.10 ต.
ดอนประดู่ - บ้านห้วยเรือ ม.8
 ต.หารเทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 
ม. หนา 0.05 ม.

4,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

208,000 208,000

13,900,000

114 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(กลุ่มบ้านควนดิน)หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø 6" ลึก 100 
ม.ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า
 4 ลบ.ม./ชม.

ประชาชนได้ใช้น้้า
ครบทุกครัวเรือน

113 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 10 (ควนดิน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน ประชาชนได้ใช้น้้า
ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนได้มีน้้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

13,900,000 13,900,000 13,900,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12,200,000 12,200,000

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000119 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Para-Asphaltic Concrete 
สายวัดควนเผยอ ม.10 ต.
ดอนประดู่ - บ้านห้วยเรือ ม.8
 ต.หารเทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.05 ม.

300 ม.

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโหนดแถว หมู่ท่ี 7 ต้าบล
ดอนประดู่ -หัวไทร หมู่ท่ี 3 
ต้าบลห้วยลึก อ้าเภอควนเนียง
 จังหวัดสงขลา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 6 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 
ม.

500 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000

117 โครงการซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก
ท่าไหล - ท่าหยี หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 
ม.หนา 0.05 ม.

1,200 ม.

116 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Para-Asphaltic Concrete 
สายปากศาลา ม.9 ต.ดอน
ประดู่ - ม่วงทวน ม.3 ต.หาร
เทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 3,440 
ม. หนา 0.05 ม.

3,440 ม.12,200,000 12,200,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ ท่ีดี

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ต้านยาเสพติด 
ประจ้าต้าบลดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชนออก
ก้าลังกายต้านยาเสพติด

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 20 ม.ยาว 40 ม.
พ้ืน คสล.

1 แห่ง2,024,000 2,024,000 2,024,000 2,024,000

121 โครงการปรับปรุงขยายเขต
สายดอนประดู่ ม.4 - ควน
เผยอ ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขยายเขตข้างละ 1 
เมตร ยาว 3,500 เมตร

3,500 ม.4,200,000 4,200,000 4,200,000

122 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
ท่าไหล หมู่ท่ี 2 - บ้านดอน
ประดู่

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.05 ม.

1,000 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง2,512,000 2,512,000 2,512,000 2,512,000

120 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายแยก 4181 - 
สะพานท่าไหล หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 2,100 
ม. หนา 0.05 ม.

2,100 ม. ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

124 พัฒนาขุดลอกแหล่งน้้า
หารอ่างทอง 

เพ่ือแก้ปัญหา
น้้าใช้เพ่ือการเกษตร 
และอุปโภค 
บริโภค  และป้องกันน้้า
ท่วม

ปริมาณงาน 57,495 
ลบ.ม.

3,304,000 3,304,000 3,304,000 ได้แหล่งกักเก็บน้้า
ท่ีได้มาตราฐาน

มีน้้าใช้ทางการเกษตร
 อุปโภคบริโภค และ
ป้องกันน้้าท่วม

กองช่าง

125 ปรับปรุงพ้ืนลานสนาม
เด็กเล่น

เพ่ือให้ประชาชนและศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กได้มีสถาน
ท่ีออกก้าลังกาย

ปูพ้ืนยาง กว้าง 18 ม. 
ยาว 30 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

1,836,000 1,836,000 1,836,000 ได้มีสถานท่ีออก
ก้าลังกายได้
มาตราฐาน

มีสนามเด็กเล่น ไว้
ส้าหรับออกก้าลังการ
ได้อย่างปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Asphaltic Concrete สาย
วัดควนเผยอ –ห้วยเรือ ม.10

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,372 ม. หรือพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 11,860 
ตร.ม.

7,090,000 7,090,000 7,090,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Asphaltic Concret สายข้าง
เทศ
บาล ม.7 –สะพานลุงแก้ว ม.1

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
4,340 ม. หรือพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 21,700 
ตร.ม.

12,500,000 12,500,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกไทรพอน
 – ควนขุด หมูท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
170 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 680 ตร.ม.

482,400 482,400 482,400 482,400 482,400 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วย
โมทย์ หมูท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
170 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 680 ตร.ม.

460,700 460,700 460,700 460,700 460,700 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

130 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ไร้สาย ภายในต้าบลดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงเสียงไร้สาย
เพ่ิมลูกข่าย จ้านวน 10
 จุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างท่ัวถึง ได้ทัน
เหตุการณ์

กองช่าง

131 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ส้านักงานเทศ
บาลต้าบลดอนประดู่

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในส้านักงานให้ใช้ได้อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายใน

362,200 362,200 362,200 362,200 362,200 ส านักงานมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิ
ภาพ

ส านักงานมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

132 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายแยกหลัง
โรงเรียนคลองรามสูร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ลาดยาง กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,700 ม. หรือ
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
10,800 ตร.ม.

6,320,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

133 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายสามแยกนาง
ต้ิว คลองรามสูร หมูท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ลาดยาง กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หรือพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 2,000 
ตร.ม.

1,200,000 1,200,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

134 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย
คดอิพน สุดเขตโรงเรียน หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ลาดยาง กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,700 ม. หรือ
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
6,800 ตร.ม.

4,000,000 4,000,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

135 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายริมคลองหัว
ควน  หมูท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ลาดยาง กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,700 ม. หรือ
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
6,800 ตร.ม.

4,000,000 4,000,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

136 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายช้างเทศบาล 
ม.7 – ส่ีแยกคลองช้าง หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,400 ม. หรือ
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.

9,450,000 9,450,000 9,450,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายทางหลังโรงเรียน –
คลองหัวควน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 
ม. ระยะทาง 179 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม.

504,800 507,800 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

138 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
  Asphaltic  Concrete โดย
การปู Asphaltic  Concrete
 ทับผิว
จราจรเดิม สาย
ดอนประดู่ ม.4 - ควนเผยอ ม.
10 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic  Concrete 
โดยการปู Asphaltic  
Concrete ทับผิว
จราจรเดิม ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว  3,700 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

1,870,000 1,870,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
สนามกีฬา
แบบปูหญ้า  ม.10

เพ่ือให้ประชาชน
มีสถานท่ีออก
ก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ

ก่อสร้างสนามกีฬา
แบบปูหญ้า  ม.10 กว้าง
 76 ม. ยาว 100 ม.

2,090,000 สนามกีฬา
ได้มาตราฐาน

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

กองช่าง

140 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกอาคาร
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลดอนประดู่

เพ่ือต้องการให้ประชาชน
มีสถานท่ีๆใช้ออกก้าลังกาย
 ประกอบกิจกรรม
นันทนาการ การกีฬา 
พักผ่อน
หย่อนใจ

ปรัปปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกอาคาร 
 ลานกิจกรรม สถานี
ออกก้าลังกาย สนาม
เด็กเล่น

7,000,000 มีสถานท่ีออก
ก าลังกายได้
มาตราฐาน

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

141 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-004 จากสาย คลอง
หัวควน ถึงสาย โรงอิฐ บ้าน
แหลมยาง ม. 3 
ต.ดอนประดู่ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,185 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 8,740 ตร.ม.

6,111,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-003 จากสาย แยก
หลังโรงเรียน ถึงสาย คลอง
รามสูร บ้านแหลมยาง ม. 3 
ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,700 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 10,800 
ตร.ม.

7,490,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

143 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-018 จากสาย ควน
หินแท่น ถึงสายทางขวาง-ควน
ขุด บ้านศาลาทวด ม. 10
ต.ดอนประดู่ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,774 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 13,870
 ตร.ม.

9,460,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

144 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-019 จากสาย แยก
ทองค้า ถึงสายควน
หินแท่นบ้านศาลาทวด 
ม.10 ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
2,100 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 8,400 
ตร.ม.

5,920,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

145 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-014 จากสาย โคก
คลอง ถึงสายห้วยเผยอ บ้าน
หารแพะ ม.8
ต.ดอนประดู่ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,995 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 9,975
 ตร.ม.

6,910,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

146 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-024 จากสาย วัด
ควนเผยอ ถึงสายห้วยเรือ
บ้านศาลาทวด 
ม.10 ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,365 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 14,190 
ตร.ม.

9,730,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

147 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง พท.ถ. 58-007 
จากสายดอนประดู่ ถึง สาย
ควนเผยอ บ้านดอนประดู่ หมู
ท่ี 4 
ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
3,600 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 11,000
 ตร.ม.

6,660,000 6,660,000 6,660,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-011 จากสาย ข้าง
เทศบาล ม.7 ถึงสายสะพาน
ลุงแก้ว บ้าน ชายพรุ หมู่ท่ี 7  
ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
4,000 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 20,000 
ตร.ม.

8,980,000 8,980,000 8,980,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

149 ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมดาด
คอนกรีตหน้า – หลัง สาย
ดอนประดู่  – ควนเผยอ หมูท่ี
 4,10

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.พร้อมดาด
คอนกรีต หน้า – หลัง
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
80 ม.

493,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

150 ปรับปรุงถนนลูกรังโดย
การลงลูกรังบดอัดแน่น
สายไทรพอน – คลองช้าง 
หมู่ท่ี 9 สายไทรพอน – คลอง
ช้าง 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

ถมลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น กว้าง 4 ม. ยาว 
1,800 ม. หนา 0.10 ม.

369,400 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางนายอบ –
 นางจิตร พท.ถ.58-023 หมูท่ี
 10

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 115 ม. หนา 0.15
 ม.

413,600 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

152 ปรับปรุงผิวถนนแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสือบูรณ์
 หมูท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
 4 ม. ยาว 145 ม. หนา
 0.03 ม.

163,900 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

122,228,300 229,996,500 276,835,600 199,770,700 98,706,700 
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านจ่านัย – หนองพาบ
น ้า  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร        ยาว
 1,500 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ถนนมีสภาพดีขึ น

ถนนมีสภาพดีขึ น

500,000 500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

กองช่าง

153 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายนางโผ่ไล่ – หนอง
พาบน ้า หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 1,500 เมตร

500,000 500,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และคมนาคม

กองช่าง

155 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพะยอม – ฝาย
น ้าล้นหนองล้าเพ็ง  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร        ยาว
 1,000 เมตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

156 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนายอุดม - ศาลาหนองต้อ
 หมุ่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร            
ยาว1,600  เมตร

4,800,000 4,800,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
การเกษตร

กองช่าง

4,800,000 ถนนมีสภาพดีขึ น

กองช่าง

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเสือบูรณ์ - โคกทราย    
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  4  เมตร      
ยาว1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

150,000 150,000 150,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

157 โครงการปรับปรุงบดอัดถนน
สายข้างวัดดอนประดู่ -     
ถนนสาย4181 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4เมตร          
ยาว 250 เมตร

ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายข้างป่าช้าดอน
ประดู่ -   เสือบูรณ์ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 300 เมตร

900,000 

กองช่าง

900,000 900,000 900,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเคียง - ถนนสาย 
4181 หมุ่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายดอนประดู่รีสอร์ท     -
หลาหนองหะ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 300 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน

กองช่าง

163 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวเอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  โดยปูทับ 
Asphaltic Concrete  ผิว
จราจรเดิม สายบ้านห้วยเผยอ
 -ฝ่ายรพช. คลองช้าง คลอง
ห้วยเผยอ หมู่ท่ี8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 1,200 เมตร

1,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และการเกษตร

กองช่าง

164 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวเอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  โดยปูทับ 
Asphaltic Concrete  ผิว
จราจรเดิม สายคลองเรือ - 
บ้านหารแพะ หมู่ท่ี8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 800 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในกาคมนาคม

กองช่าง

162 โครงการปรับปรุง บดอัด ถนน
สายหลังบ้านเสือบูรณ์-     
หนองครก หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 700 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนมีสภาพดีขึ น

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
การเกษตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

165 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายหารแพะ - บ้านห้วย
เผยอ หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4 เมตร        
ยาว  1200  เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

167 ก่อสร้างถนน คสล.สายฝ่าย
คลองช้าง - สะพานนายนวม 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4 เมตร        
ยาว  1000  เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

168 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายฝ่ายคลองช้าง - สะพาน
ลุงแก้ว หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4เมตร          
ยาว 1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

168 โครงการก่อสร้างถนนคสล .
สายศาลาหมุ่บ้าน  - หารแพะ 
  หมู่ท่ี8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว   1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายส้าพานหนองรากจูด - 
ทรบ.วังพ้อ  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว  1000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายอุดม - ทองศรี 
หมู่ท่ี 10

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชฃนมีความ
สะดวกในกาคมนาคม

กองช่าง

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหน้าบ้านนายเคือบ -     
รพ.สต.หัวควน หมู่ท่ี 3

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4เมตร          
ยาว 250 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

173 โครงการบุกเบิกถนนสายหน้า
บ้านนายถนอม - คลองหัวควน
 หมู่ท่ี 2

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 250 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

ประชาชฃนมีความ
สะดวกในกาคมนาคม

169 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายห้วยเผยอ -  หารแพะ
  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  4  เมตร       
ยาว 800 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000

กองช่าง

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหลาทวด หมู่ท่ี10

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 150 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000

ถนนมีสภาพดีขึ น

กองช่าง

ถนนมีสภาพดีขึ น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโรงลม  - หน้าบ้านนาง
อุบล หมู่ท่ี 6

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4เมตร          
ยาว 350 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชฃนมีความ
สะดวกในกาคมนาคม

กองช่าง

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางลุย - ม่วงทวน 
หมู่ท่ี6

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

8,100,000 8,100,000

175 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นางลุย - หน้าบ้านนางโม้ย  
หมู่ท่ี6

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 250 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

ถนนมีสภาพดีขึ น

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายป่าช้าหัวควนตก -       
ม่วงทวน หมู่ท่ี 6

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

8,100,000 8,100,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายกล้อย - 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
 หมู่ท่ี 11

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 800 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนมีสภาพดีขึ น

กองช่าง

ถนนมีสภาพดีขึ น
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโชคชัย 2 - คอกไก่      
หมุ่ท่ี 11

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 300 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
สายถนนข้ามทางรถไฟ -     
นางตานง

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

181 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
 เสริมเหล้ก สายบ้านหัวควน 
หมู่ท่ี 6 - บ้านม่วงทวน หมู่ท่ี 3

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร          
ยาว 1,700 เมตร

7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

182 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต บ้านท่าไหล หมู่ท่ี 2

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 6 เมตร         
ยาว 20 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพานมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

183 โครงการปรับปรุงถนนโดยถม
หินคลุกสายเรียบคลองฝ่ังขวา 
 จากถนนสาย 4181  -      
บ้านนายประเสริฐ หมู่ท่ี 2

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
การเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

184 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้าน อดีต สท.มิตร -ชน
ถนนหารเทา หมู่ท่ี6

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร          
ยาว 1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

187 โครงการขุดลองคลองส่งน ้า
สะพานตาแก้ว - คลองท่าไหล
 หมู่ท่ี 1,2,7,9

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 20 เมตร         
ยาว 11 กิโลเมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 คลองมีขนาด กว้างขึ น ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
อุปโภค/บริโภค กองช่าง

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 600 เมตร

1,800,000 1,800,000 

700,000 

ประตูได้มาตรฐาน   ย่ิงขึ น

กองช่าง

มีน ้าใช้ทุกครัวเรือน

186 โครงการขุดลอกคลองหนอง
ขวน - คลองหารอ่างทอง หมู่ท่ี
 6,9

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 15 เมตร        
ยาว 3500 เมตร

700,000 

185 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนสายหลังโรงเรียนวัดหัว
ควน - สวนนายนอบ ปลื มภะ
วัง หมู่ท่ี 3

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

700,000 700,000 700,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม กองช่าง

ถนนมีสภาพดีขึ น

ถนนมีสภาพดีขึ น

500,000 500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
อุปโภค/บริโภค

189 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1,8,9,10

ประชาชนมีความสะดวก
ในการอุปโภค/บิโภค

ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่มาก

3,000,000 3,000,000 

188 โครงการซ่อมแซมประตู
ระบายน ้า คลองช้าง - คลอง
ห้วยเผยอ หมุ่ท่ี 8

ประชาชนมีความสะดวก
ในการอุปโภค

ซ่อมแซมประตูระบายน ้า 500,000 500,000 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
อุปโภค/บริโภค

กองช่าง

112



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

192 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหัวควน 
หมู่ท่ี 6- บ้านม่วงทวน หมูท่ี 3

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 6 ม. หนา 0.05 
ม. ยาว 1,700 ม.

7,090,000 7,090,000 7,090,000 ได้ถนนมี
มาตราฐานย่ิงขึ น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาค

กองช่าง

193 โครงการก่อสร้าง คสล.สาย
เสือบูรณ์ - โคกทราย

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 1,000 ม.

2,880,000 2,880,000 2,880,000 ได้ถนนมี
มาตราฐานย่ิงขึ น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาค

กองช่าง

รวม 193  โครงการ 198,648,300 328,766,500 375,605,600 288,570,700 118,056,700

บริหารจัดการน ้า
อย่างมี

ประสิทธิภาพ

190 โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิง
 สายคลองหารอ่างทอง

ประชาชนมีความสะดวก
ในการอุปโภค

ก่อสร้างระบบน ้าแบบ
กักแก้มลิง

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
อุปโภค/บริโภค กองช่าง

5,400,000 5,400,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

191 ได้ถนนมี
มาตราฐานย่ิงขึ น

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไทรพอน - คลองช้าง       
  หมู่ท่ี 9

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 1,800 เมตร      
หนา 0.15 เมตร

5,400,000 5,400,000 5,400,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แห่ง

หมู่ 1-11

6 แห่ง150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,0002 โครงการขยายระบบประปา
,ขุดบ่อน ้าตื น

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ขยายระบบประปา      
 ขุดบ่อน ้าตื น

กองช่าง3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน ้าประปาหมู่บ้าน

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

1,500,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

กองช่างประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

1,000,000 1,000,0001 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 1-11

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.1 -
 ม.11

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม 
ในหมู่บ้าน

เจาะบ่อบาดาล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการขุดสระเก็บน ้าห้วยน ้า
เย็น หมู่ท่ี 10

เพ่ือกักเก็บน ้าเพ่ือใช้ผลิต
น ้าประปา

 เนื อท่ีขนาด 60 ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

6 โครงการขุดสระเก็บน ้า หน้า
วัดดอนประดู่ ม.4

เพ่ือกักเก็บน ้าเพ่ือใช้ผลิต
น ้าประปา

เนื อท่ี ขนาด 10 ไร่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการน ้าด่ืมหยอดเหรียญ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม 
ในหมู่บ้าน

น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

8 จัดซื อวัสดุ/อุปกรณ์ในการใช้
ในกิจการประปา

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม
น ้าใช้ในต้าบล

ถังกรองน ้า เคร่ืองสูบ
น ้าแบบหอยโข่ง, แบบ

จมน ้า

50,000 50,000 50,000 1 ครั ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างถังน ้าใส 
บ้านศาลาทวด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
บริโภค อุปโภค ได้เพียงพอ

ก่อสร้างถังน ้าใส ขนาด
 100 ลบ.ม.

797,000 797,000 797,000 797,000 797,000 100 ลบ.ม. ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

10 โครงการเจาะบ่อน ้าตื น หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค บริโภค
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน

เจาะบ่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ลึก 15.00 เมตร 
พร้อมลาดพื น คสล.

ปากบ่อ จ้านวน 3 บ่อ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 3  แห่ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการเจาะบ่อน ้าตื น หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค บริโภค
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน

เจาะบ่อขนาด Ø 1.00 
เมตร ลึก 15.00 เมตร 
พร้อมลาดพื น คสล.

ปากบ่อ จ้านวน 3 บ่อ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 3 แห่ง ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

12 โครงการพัฒนาระบบและ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
น ้าประปาให้มีความ
ปลอดภัยในการบริโภค
และอุปโภค

ปรับปรุงน ้าประปา 700,000 700,000 700,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดีมีคุณภาพ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถังน ้าใส หมู่ท่ี
 7

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
บริโภค อุปโภค ได้เพียงพอ

ก่อสร้างถังน ้าใส ขนาด
 100 ลบ.ม.

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 100 ลบ.ม. ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 10 (จุดศาลา
ทวด) ทดแทนของเดิม

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้ใช้น ้า
ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน   หมู่ท่ี 10 (ควนดิน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้ใช้น ้า
ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

18,527,000 18,527,000

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล บ้านกล้วยเภา 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาด 20 ลบ.ม.

1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

กองช่าง18,527,000 18,527,000

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(กลุ่มบ้านควนดิน)หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø 6" ลึก 100 
ม.ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า
 4 ลบ.ม./ชม.

ประชาชนได้ใช้น ้า
ครบทุกครัวเรือน

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ือ
การใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง

208,000 208,000208,000 208,000 208,000

กองช่าง18,527,000 18,527,000 18,527,000 1 แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

17 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล บ้านหารแพะ 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค  และ
บริโภคอย่างปลอดภัย
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาด 20 ลบ.ม.

18,527,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการติดตั งถังกรอง
สนิมเหล็ก ระบบประปา
หมู่บ้าน หลังบ้าน 
สท.อุทัย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภค 
อุปโภค ได้เพียง
พอ

ติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก 93,000 93,000 93,000 93,000 ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

20 โครงการติดตั งถังกรอง
สนิมเหล็ก ระบบประปา
หมู่บ้าน ซอยโรงลม หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภค 
อุปโภค ได้เพียง
พอ

ติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก 93,000 93,000 93,000 93,000 ประชาชนมีน ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคได้เพียงพอ

กองช่าง

รวม 20  โครงการ 54,135,000 54,135,000 55,885,000 55,885,000 18,645,000
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการธนาคารขยะรีไชเคิล เพ่ือลดปริมาณขยะและน า

กลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน

ธนาคารขยะ 10,000 10,000 10,000 2 แห่ง ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนและน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้

ส านักปลัด

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือให้ชุมชนมีเคร่ืองมือใน
การก าจัดขยะ

เตาเผาขยะ 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง มีแหล่งก าจัดขยะ ส านักปลัด

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี

ให้ความรู้การก าจัดขยะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจวิธีการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการซ้ือรถเก็บขยะในชุมชน เพ่ือจัดเก็บขยะในชุมชน รถเก็บขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 คัน ลดปัญหาขยะ  ชุมชน
มีสภาพแวดล้อมดีข้ึน

ส านักปลัด

500 ถัง

6 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
ธนาคารขยะ

เพ่ือให้ชุมชนมีสถานท่ีพัก
ขยะก่อนน าไปสู่ขบวนการ
จัดการขยะ

ก่อสร้างโรงเรือน 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนและน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้

ส านักปลัด

รวม 6  โครงการ 30,000 30,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000

ส านักปลัด200,000 200,000 200,0005 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือให้ชุมชนมีถังขยะไว้ใช้
ในการจัดเก็บขยะรวมของ
ครัวเรือน

ถังขยะ ลดปัญหาขยะ  ชุมชน
มีสภาพแวดล้อมดีข้ึน
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   7  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
   7.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แห่ง

2 สาย

10 ไร่100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีป่าไม้เพ่ือใช้ใน
การศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์พันธ์ุพืช

ส านักปลัด

15,000 15,000 15,000 สภาพแวดล้อมดี   มี
ความสวยงามและร่มร่ืน

ส านักปลัด

3 โครงการปลูกป่าชุมชน
บ ารุงรักษาแหล่งน  า

เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปลูกและรักษา
ป่าชุมชนพร้อมทั ง
บ ารุงรักษาแหล่งน  า

มีป่าชุมชน

2 โครงการไม้สวยริมทาง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทางถนนให้
มีความสวยงาม

ต้นไม้สวยริมทาง

400,000 400,000 400,000 ลดปัญหาอากาศเป็น
พิษและน าก๊าซท่ีได้มา
ใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน  ช่วยลด
รายจ่าย

ส านักปลัด1 โครงการผลิตก๊าซจากมูลสัตว์ เพ่ือลดปัญหาอากาศเป็น
พิษจากการเลี ยงสัตว์ใน
รูปแบบฟาร์มท่ีมีในชุมชน

ผลิตก๊าซจากมูลสัตว์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 แห่ง

11 หมู่บ้าน

6 1ครั ง

7 โครงการปลูกป่าในวันส าคัญ
ต่าง ๆ

เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปลูกป่า และ
รักษาป่าชุมชน พร้อมทั ง
บ ารุงรักษาแหล่งน  า

มีพื นท่ีป่ามากขึ น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต้น ชุมชนมีป่าไม้ เพ่ือใช้
ในการศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์พันธ์ุพืช

ส านักปลัดฯ

8 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน ชะลอ
ความเร็วของน  า ช่วยดูดซับ
และกรองของเสียท่ีมากับน  า

ริมคลองและพื นท่ีท่ีเส่ียง
ต่อการพังทลายของ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั ง/ปี ท าให้ดินไม่พังทลาย
เป็นการรักษาสิง
แวดล้อม เพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 
ช่วยรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพดิน ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ส านักปลัดฯ

20,000 20,000 ในท้องถ่ินมีป่าไม้ ลด
ภาวะโลกร้อน

ส านักปลัดโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ
 รักษ์พื นท่ีสีเขียว

ให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ปลูกและรักษาป่า

ปลูกป่า 20,000

20,000 20,000 20,000 เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุ
สัตว์และพันธ์ุพืช

ส านักปลัด

400,000 400,000 400,000 มีแหล่งพักผ่อนในชุมชน กองช่าง

5 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชและ
พันธ์ุสัตว์น  าภายในต าบล

เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ มีพันธ์ุพืชและสัตว์อุดม
สมบูรณ์

4 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพ่ือจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อน
ให้แก่ประชาชน

มีสวนสาธารณะ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาน  าจืด
ในวันส าคัญและในงานต่าง ๆ

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุ
ปลาน  าจืดและเป็นการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ทาง
ธรรมชาติ

ปล่อยปลาในล าคลอง 
100,000 ตัว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีปริมาณปลาในล า
คลองเพ่ิมขึ น

ท าให้ระบบนิเวศน์ทาง
ธรรมชาติมีความ
สมบูรณ์และเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์ุปลาน  าจืด

ส านักปลัดฯ

10 โครงการจัดหาแหล่งน  าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร

เพ่ือปรับปรุงแหล่งน  าไว้ใช้
ให้เพียงกับการเกษตร

หมู่ท่ี 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งน  าเพ่ือการ 
เกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตรท่ี
เพียงพอ

ส านักปลัดฯ

11 โครงการก าจัดวัชพืชและส่ิงกีด
ขวางทางน  า คู คลอง ในต าบล
ดอนทราย

เพ่ือเป็นการระบายน  าได้
สะดวกแก้ปัญหาน  าท่วม

คู คลอง ในต าบลดอน
ทราย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบายน  าดีขึ น 
ร้อยละ 80

ท าให้ระบายน  าได้
สะดวกและเป็นการ
ป้องกันน  าท่วม

ส านักปลัดฯ

12 โครงการขุดลอก ก าจัดวัชพืช 
ส่ิงกีดขวางทางน  า คู คลอง ใน
ต าบลดอนประดู่

เพ่ือประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การท าารเกษตร

มีแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมขึ น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแหล่งน  าเพ่ือการ 
เกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตรท่ี
เพียงพอ

กองช่าง

13 โครงการฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้เยาวชนรู้จักการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้
คงอยู่

เยาวชน นักเรียน  ใน
ต าบลดอนประดู่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่ิงแวดล้อมดีขึ น 
ร้อยละ 60

ส่ิงแวดล้อม ในต าบล
ดอนทรายดีขึ น

ส านักปลัดฯ

14 โครงการจัดหากล้าไม้เพ่ือรักษา
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือเพาะพันธ์ุกล้าไม้ต่าง ๆ
มาปลูกในสถานท่ีต่าง ๆใน
ต าบล

ส่ิงแวดล้อมดีขึ น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพาะพันธ์ุกล้าไม้
5,000 ต้น

ต าบลมีต้นไม้มากขึ น
เพ่ือเป็นการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการจัดท าแปลงสาธิตปลูก
ข้าว "การท านาปลูกข้าวสังห์
หยด"

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ของเกษตรกร ส่งเสริม
ทักษะและประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพ

เกษตรกรต าบลดอนประดู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ20 ของ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้

เกษตรกร  มีการ
รวมกลุ่มและมีทักษะ 
ประสบการณ์ ในการ
ท านา

ส านักปลัดฯ

รวม 15  โครงการ 440,000 440,000 1,395,000 1,395,000 1,395,000

124



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี
   8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือให้การเลือกต้ังผู้บริหาร

และสมาชิก ให้เป็นไปตาม
กฎหมายการเลือกต้ัง
ท้องถ่ินและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

เลือกต้ัง หรือเลือกต้ังซ่อม
 สมาชิก นายกเทศมนตรี 
และเลือต้ังระดับต่างๆ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีผู้มาใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ังไม่น้อย
ร้อยละ 70

ท าให้การเลือกต้ังเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมายการ
เลือกต้ัง

ส านักปลัดฯ

2 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่เพ่ือให้
ความรู้ให้แก่ประชาชน

เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 ข้อมูล ข่าวสาร ให้
ประชาชนได้รับทราบ

ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
มากข้ึน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100  ชุดทุก 4 
เดือน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ต าบล

เพ่ือพบปะประชาชนรับฟัง
การแสดงความคิดเห็น

ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง 
แสดงความคิดเห็น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

ส านักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับระบบประชาธิปไตย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยมากข้ึน

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย
มากข้ึน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

ส านักปลัดฯ

5 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรมของเทศบาล และ
ให้ประชาชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน

 -ประชาชนมีความรู้
เข้าใจกิจกรรมของ
เทศบาล -ประชาชน
ได้รับบริการต่างๆท่ี
เทศบาลจัดให้

ส านักปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถ่ินและกิจกรรมการจัด
ประชุมประชาคม

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชาชนเข้าร่วมใน
กิจกรรมจัดท าแผน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเข้าร่วม 
ร้อยละ 60

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาติ

เพ่ือปกป้องสถาบันของ
ชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประชาชนเทิดทูนสถาบัน
 มากข้ึน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
400 คน

ท าให้ประชาชนเกิด 
ความรัก สามัคคี

ส านักปลัดฯ

8 โครงการจัดฝึกอบรม/สัมนา
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ
ให้การท างานงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

อมรมสัมนาศึกษาดูงาน
แก่พนักงาน ลูกจ้างคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลผู้น าชุมชน
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ  80%

การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ส านักปลัดฯ

9 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพการท างานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้าง

เพ่ือให้การท างานงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

คณะผู้บริหาร , สมาชิก
สภา, พนักงาน, ลูกจ้าง 
เข้ารับการฝึกอบรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ  80%

การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ส านักปลัดฯ

10 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บรายได้ และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้

 -เพ่ือเร่งรัดผู้ประกอบการ
เสียภาษีกับ ทต.ดอนประดู่-
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการพัฒนา
รายได้ และบริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว

 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ต่างๆ ของ ทต.
ดอนประดู่ -จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
เสียภาษีอย่างต่อเน่ือง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  -ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 1 ป้าย -
กิจกรรมรณรงค์ 1
 กิจกรรม

 -ทต. มีรายได้เพ่ิมข้ึน -
ประชาชนเข้าใจ
กฎระเบียบฯการเสีย
ภาษีอย่างต่อเน่ือง

กองคลัง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการจัดเก็บภาษี
แก่ประชาชน

การการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพข้ึน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความสะดวก
ในการช าระภาษีและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

12 โครงการจัดท าและปรับปรุง
แผนท่ีภาษี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

การจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพข้ึน

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
 ร้อยละ 60

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้

กองคลัง

13 โครงการจัดท าวารสารเทศบาล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของเทศบาล ให้ประชาชน
ได้รับทราบ

จัดท าวารสารเทศบาล
จ านวน 2,000 เล่ม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร เพ่ิมข้ึน 
80%

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและการ
ด าเนินงานของเทศบาล

ส านักปลัดฯ

14 โครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท.

เพ่ือด าเนินการฝึกอบรม 
ประชุมช้ีแจง และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลของ อปท.

ข้อมูลพ้ืนฐานทุกครัวเรือน
 ในต าบลดอนประดู่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ข้อมูลพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70ของครัวเรือน
ท้ังหมด

ข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล
ดอนประดู่มีความถูกต้อง

ส านักปลัดฯ

15 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ต าบล เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ต าบล
ให้มีข้อมูลท่ีทันสมัย

การรับรู้ข่าวสารดีข้ึน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เว็บไซด์ใช้งานได้ 
100%

ประชาชนได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลดอนประดู่

เพ่ือใช้บริการ รองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานให้น่าอยู่ และ
เป็นท่ีรอบริการของ
ประชาชน

     400,000      400,000      400,000      400,000      400,000 ส านักงาน มีท่ี
ให้บริการรองรับ
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมาใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกสบาย

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ส านักงานและปรับภูมิทัศน์ท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร

เพ่ือให้มีส านักงานรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอและ
สะดวกสบาย

ปรับปรุงส านักงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักงานมี มีสถานบริการให้แก่
ประชาชนอย่างพอเพียง

ส านักปลัด

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพียงพอ

ส านักปลัด

ส านักปลัด   
กองคลัง      
กองช่าง         
กองการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

มีเคร่ืองใช้ส านักงาน มีเคร่ืองใช้ส านักงาน
อย่างพอเพียงสามารถ
รองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

18 โครงการอุดหนุนสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

 เพ่ือระดมความคิดเห็น
และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลให้การ
ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน

เข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วม
สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย

มีความสามัคคี
และช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน
ระหว่างสมาชิก

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความช่วยเหลือต่างๆ
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

19 โครงการจัดหาเคร่ืองใช้
ส านักงาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

มีข้อมูลท่ีได้ ส านักปลัด
คุณภาพ กองคลัง

21 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
ส านักงานเทศบาล

เพ่ือบริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด
 ความกว้าง 7 ม.ยาว 25 

ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่ีจอดรถได้
มาตราฐาน เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการติดต่อราชการ 
และเป็นระเบียบ

กองช่าง ส านัก
ปลัด

22 โครงการก่อสร้างร้ัว ส านักงาน
เทศบาล

เพ่ือความปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน

ก่อสร้างร้ัวส านักงาน
เทศบาลขนาด ความยาว 
200 ม. สูง 2 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้ัวได้มาตราฐาน 
เพ่ิมข้ึน

ส านักงานมีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
และมีระเบียบ

กองช่าง ส านัก
ปลัด

23 โครงการก่อสร้างร้ัว /ปรับปรุง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือความปลอดภัยแก่เด็ก ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาด ความยาว 74 
ม. สูง 1.5 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้ัวได้มาตราฐาน 
เพ่ิมข้ึน

มีความปลอดภัยแก่ชีวิต 
ของเด็กปฐมวัย

กองช่าง ส านัก
ปลัด กองศึกษา

24 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ ส านักงานเทศบาล
ต าบลดอนประดู่

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ก่อสร้างห้องน้ า ขนาด
ความกว้าง 3.5 เมตร ยาว
 5.5 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีความสะดวก
ในการมารับบริการของ
เทศบาล

กองช่าง ส านัก
ปลัด

20 โครงการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ

เพ่ือบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างเป็น
ระบบและเผยแพร่สู่
สาธารณชน

ปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและเท่ียงตรง  
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุง
เหล็กดัด วงกบ ประตู 
หน้าต่าง อาคารส านักงาน

เพ่ือป้องกันความปลอดภัย
แก่ทรัพย์สิน ของส านักงาน

ติดต้ัง/ปรับปรุง เหล็กดัด 
วงกบ ประตู หน้าต่าง

200,000 200,000 200,000 อาคารส านักงาน
ได้มาตราฐาน

เพ่ิมข้ึน

ส านักงานมีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน

กองช่าง ส านัก
ปลัด

26 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
เสียงไร้สาย/ตามสาย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีเสียงไร้สายในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร

500,000 500,000 100,000 100,000 100,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

27 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชนได้

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร

150,000 150,000 150,000 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

28 โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ท้องถ่ิน

เพ่ือสมทบกองทุนตาม
กฎหมาย

สมทบกองทุน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 คร้ัง/ปี ข้าราชการท้องถ่ินได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ

ส านักปลัด

29 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสังคม

เพ่ือสมทบประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง

สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1คร้ัง/ปี พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการ

ส านักปลัด

ทุกคน30 โครงการเงินทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ,โท

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ได้ศึกษาต่อ ส านักปลัด200,000 200,000 น าความรู้มาพัฒนา
องค์กร

200,000

131



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 วางผังเมืองชุมชนเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบพัฒนาพ้ืนท่ี 
ในด้านต่างๆ

จัดท าผังเมืองชุมชน
เทศบาล

120,000 120,000 120,000 1 แห่ง ท าให้เป็นกรอบการ
พัฒนาท้ังด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน

กองช่าง

33 โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ใน
ราชการของเทศบาลต าบล
ดอนประดู่

เพ่ือใช้งานในการปฏิบัติ
ราชการ ในการติดต่อ
ราชการ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
 ตัน ขนาปริมาณ
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ

236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 กระบะ 1 คัน สามารถใช้งานในการ
ติดต่อราชการได้สะดวก
รวดเร็ว

ส านักปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000

เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอน
ประดู่

70,000 ห้องประชุม สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด70,000 70,000 70,000 70,000 ห้องประชุม ได้
คุณภาพ ย่ิงข้ึน

35 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่

เพ่ือการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย
ของห้องปฏิบัติงาน

34 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพและบริการเป็นเลิศ
ยึดม่ันในความถูกต้องและ
จริยธรรม

เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
รวมถึงการบริการเป็นเลิศ 
ความมีจริยธรรม คุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกระดับใน
เทศบาลมีบุคลิกภาพท่ีดี
 บริการท่ีดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ส านักปลัด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 
พนักงานจ้าง และคนงาน

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมน า
ความรู้มา

ประยุกต์ใช้ได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ

100,000

32 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลดอนประดู่

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับ
บริการแก่ประชาชน

ต่อเติมอาคารส านักงาน 
ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 30
 ม..

มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีสถานท่ีให้บริการแก่
ประชาชนได้เพียงพอ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 35  โครงการ 16,866,000 16,866,000 16,786,000 16,586,000 6,586,000

เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอน
ประดู่

70,000 ห้องประชุม สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด70,000 70,000 70,000 70,000 ห้องประชุม ได้
คุณภาพ ย่ิงข้ึน

35 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลดอนประดู่

เพ่ือการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย
ของห้องปฏิบัติงาน
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายเจือ ใหม่ขาว หมู่
 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน
200 ม.

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลัง รพ.สต.บ้านหัวควน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 
  ม.  ยาว   200   ม.  
หนา   0.15  ม.

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 200 เมตร ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพิษ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  3.00
 ม.  ยาว  150  ม.  หนา 
 0.15  ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 150 เมตร ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนน สาย
บ้านนายห้วน - นายไข่ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 
 ม.  ยาว  100  ม.  หนา 
 0.15  ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100 เมตร ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
 สายหารไม้แก่น - ทะเลเหวน 
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 7,000 
เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,000 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต บ้านท่าไหล หมู่ท่ี 2

ประชาชนมีความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 6 เมตร         ยาว 
20 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพานมีสภาพดีข้ึน ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นางพิน - สวนยางนางกล้ัน 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร
 ยาว 300 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการก่อสร้างคูคอนกรีต
ส่งน้้าเพ่ือการเกษตร จากบ้าน
นายช้านาญ ถ่ินแก้ว หมู่ท่ี 8 -
เขตดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพ่ือการเกษตร

คูคอนกรีตกว้าง  1.00  ม.
 ลึก1.5ม. ยาว  1,000  ม.

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 1,000 ม. มีผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ิมช้ึน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นายอ้าไพ วกกุม-สะพานวังพ้อ
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   4.00
  ม.  ยาว  250  ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 250 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างวัดไทรพอน
   หมู่ท่ี  9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง   3.00
   ม.     ยาว   250   ม.  
   หนา  0.15  ม.

413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 250 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนน้อย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง
  4.00  ม.  ยาว  700  ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 700 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1,000 ม.

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายซอยโชคชัย  1  -  บ้าน
นายอรุณ เพชรขวัญ หมู่ท่ี  11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  5.00 
 ม.  ยาว  400  ม.

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 400 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางแอบ หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคอนกรีตกว้าง  4.00 
 ม.  ยาว  300  ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 300 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

รวม 14  โครงการ 14,733,000 14,733,000 14,733,000 14,733,000 14,733,000

กองช่าง12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนายกลาย  -  สวน
นายมนัส  หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางกว้าง  4   ม.
     ยาว   1,000   ม.

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
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แบบ ผ. 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหัวควน 
หมู่ท่ี 6- บ้านม่วงทวน หมูท่ี 3

ประชาชนมีความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. 
ยาว 1,700 ม.

7,090,000 7,090,000 7,090,000 ได้ถนนมี
มาตราฐานย่ิงข้ึน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาค

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านจ่านัย – หนองพาบ
น้้า  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเสือบูรณ์ - โคกทราย    
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  4  เมตร    ยาว
1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลดอนประดู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

137



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายป่าช้าหัวควนตก -       
ม่วงทวน หมู่ท่ี 6

ประชาชนมีความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้าน อดีต สท.มิตร -ชน
ถนนหารเทา หมู่ท่ี6

ประชาชนมีความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 5 เมตร          ยาว
 1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนมีสภาพดีข้ึน ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไทรพอน - คลองช้าง      
   หมู่ท่ี 9

ประชาชนมีความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร      ยาว
 1,800 เมตร      หนา 
0.15 เมตร

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ได้ถนนมี
มาตราฐานย่ิงข้ึน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Para-Asphaltic Concrete 
สายวัดควนเผยอ ม.10 ต.
ดอนประดู่ - บ้านห้วยเรือ ม.8
 ต.หารเทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.05 ม.

1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000 300 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 Para-Asphaltic Concrete 
สายปากศาลา ม.9 ต.ดอน
ประดู่ - ม่วงทวน ม.3 ต.หาร
เทา

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 3,440 ม. หนา 
0.05 ม.

12,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200,000 3,440 ม. ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กองช่าง

9 พัฒนาขุดลอกแหล่งน้้า
หารอ่างทอง 

เพ่ือแก้ปัญหา
น้้าใช้เพ่ือการเกษตร 
และอุปโภค 
บริโภค  และป้องกันน้้าท่วม

ปริมาณงาน 57,495 ลบ.ม. 3,304,000 3,304,000 3,304,000 3,304,000 ได้แหล่งกักเก็บน้้า
ท่ีได้มาตราฐาน

มีน้้าใช้ทางการเกษตร 
อุปโภคบริโภค และ
ป้องกันน้้าท่วม

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-024 จากสาย วัด
ควนเผยอ ถึงสายห้วยเรือ
บ้านศาลาทวด 
ม.10 ต.ดอนประดู่

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
2,365 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
14,190 
ตร.ม.

9,730,000 9,730,000 9,730,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
พท.ถ.58-014 จากสาย โคก
คลอง ถึงสายห้วยเผยอ บ้าน
หารแพะ ม.8
ต.ดอนประดู่ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,995 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
9,975
 ตร.ม.

6,910,000 6,910,000 6,910,000 ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายโรงเรียนบ้านดอน
ประดู่ ม.5 ต.ดอนประดู่ - ทุ่ง
นอก ม.4 ต.ดอนทราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 900 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 900 เมตร ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ด้านวิชาการการเกษตร
ของชุมชนทศบาลต้าบลดอน
ประดู่

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีให้
ความรู้ด้านการเกษตร
ให้แก่ประชาชนในต้าบล

ก่อสร้างอาคารขนาด 
กว้าง 20 ม.ยาว 9 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 180
 ตร.ม.

1,233,000 1,233,000 1,233,000 1,233,000 มีแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนสามารถมี
คุณภาพชีวิต อาชีพ ท่ีดี
ข้ึน ส้านักปลัด

รวม 13  โครงการ 67,952,000 67,952,000 67,952,000 44,222,000 0
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