
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให๎เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช๎แล๎ว 
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหนํวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข๎องต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข๎อ 7 ก าหนดให๎แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห๎าปี ดังนั้น เพ่ือให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นในป๓จจุบันมีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุํมจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  การวางแผนเป็นกระบวนการที่ส าคัญเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงาน  เพราะแผนเป็นสิ่งที่บํง
ชี้ให๎เห็นถึงเปูาหมายและวิธีด าเนินการเพื่อให๎เกิดความส าเร็จในเปูาหมายนั้นๆ  
 แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ซึ่งได๎ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสูํเปูาหมายการพัฒนาต าบล
ดอนแสลบให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, แผนสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ, แผนพัฒนา
จังหวัด, ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด , แผนพัฒนาอ าเภอ,  แผนพัฒนา
หมูํบ๎านหรือแผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ได๎จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ พิจารณาถึงสภาพป๓ญหา ความต๎องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎เสียเป็นหลัก  ซึ่งจะน าไปสูํการปฏิบัติ
หลังจากผํานการน าเสนอโครงการ ได๎รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 
 การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ส าเร็จลุลํวงด๎วยดีจากความรํวมมือของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  คณะกรรมการพัฒนาองค๑การ
บริหารสํวนต าบลดอนแสลบ และตัวแทนประชาคมท๎องถิ่นเป็นอยํางดีตลอดจนเจ๎าหน๎าที่องค๑การบริหารสํวนต าบล
ดอนแสลบทุกคน  จึงขอขอบคุณมา   ณ  ที่นี้  
 
 
 
                                                                             นายธษิฒ  ประกอบธรรม 
                                                                  นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ 
                                                    ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าดอนแสลบ 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                      หน้า 
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
 ๑. ด๎านกายภาพ         1 
 2. ด๎านการเมือง/การปกครอง       3 
 3. ประชากร           8 
 4. สภาพสังคม          13 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน         14 
 6. ระบบเศรษฐกิจ          15 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         16 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ         18 
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ๑ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค       
 - แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี                                                                 20 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12                                    31 
 - แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   51 
 - ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด                 54 
 2.  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      
  - วิสัยทัศน๑                                                                                      56 
  - ยุทธศาสตร๑                                                                                   56 
  - เปูาประสงค๑                                                                                  56 
  - ตัวชี้วัด                                                                                        56 
  - คําเปูาหมาย                                                                                  57 
  - กลยุทธ๑                                                                                        57 
  - จุดยืนทางยุทธศาสตร๑                                                                       58 
  - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม                                                59 
 3.  การวิเคราะห๑เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น       
  - การวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ของ อปท.                                     60 
  - การประเมินสถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เก่ียวข๎อง                           61 
  - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร๑การพัฒนา  62 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                                                                                             หน้า 
ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       
 ๑.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน      69 
 ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น        
       -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)     70 
       - รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)     72 

 - รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)    278  
       - บัญชีครุภัณฑ๑ (แบบ ผ. ๐๓) 286 
ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
 ๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัด   316 
 ๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  321 
 3.  สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม      326 
 4. ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต    327 
   
 
ภาคผนวก                   328 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
************************************************** 

ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมูํบ๎าน 
 ที่ตั้งของหมูํบ๎านในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  ประกอบด๎วย 
 หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ 
 หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 
 หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 
 หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค 
 หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 
 หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต๎ 
 หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง 
  หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 
 หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
 หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
 หมูํที่ 11 บ๎านใหมํ 
 หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 
 หมูํที่ 13 บ๎านโปรํงสวรรค๑ 
 หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญํ 
 หมูํที่ 15 บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 
 หมูํที่ 16 บ๎านวังข๎าวใหมํ 
 หมูํที่ 17 บ๎านวังแสนสุข 
 หมูํที่ 18 บ๎านทุํงเจริญ  
 หมูํที่ 19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 
 หมูํที่ 20 บ๎านดอนมะรุม 
 หมูํที่ 21 บ๎านกาญจนาภิเษก 
 หมูํที่ 22 บ๎านสันติสุข 
 หมูํที่ 23 บ๎านดอนพัฒนา 
 หมูํที่ 24 บ๎านทุํงรวงทอง 

1 
 



 องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  ตั้งอยูํเลขท่ี 333  หมูํที่ 1 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลดอนแสลบอยูํทางทิศเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี อยูํหํางจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 
50กิโลเมตร และอยูํทางทิศตะวันออกของอ าเภอห๎วยกระเจา ระยะหําง 14 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดตํอคือ 
 ทิศเหนือ   ติดตํอกับ ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต๎   ติดตํอกับ ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดตํอกับ ต าบลจรเข๎สามพัน อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดตํอกับ ต าบลห๎วยกระเจา อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ  141  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  88,125 ไรํ มีพ้ืนที่สาธารณะ ดังนี้ (ตามเอกสารสิทธิ์ นสล.) 
 1. สระเบื้อง นสล.เลขที่ -   เนื้อท่ี   10 – 0 – 00   ไรํ   หมูํที่ 1 
 ๒. พนมนาง นสล.เลขที่ 30744   เนื้อท่ี    06 – 3 – 91 2/10 ไรํ   หมูํที่ 2 
 3. หนองพังพอน นสล.เลขที่ 22630  เนื้อท่ี    70 – 3 – 72 8/10 ไรํ   หมูํที่ 1 
 4. หนองไผํ นสล.เลขที่ 20386   เนื้อท่ี    11 – 1 – 74  ไรํ   หมูํที่ 5 
 5. หนองถําน นสล.เลขที่ 23778  เนื้อท่ี    20 – 0 – 78  ไรํ   หมูํที่ 5 
 6. หนองนกทอง นสล.เลขที่ 20032  เนื้อท่ี    11 – 3 – 24  ไรํ   หมูํที่ 5 
 7. ดอนมะกอกหวาน นสล.เลขที่ 32858 เนื้อท่ี    05 – 2 – 57  ไรํ   หมูํที่ 5 
 8. วังหีบ นสล.เลขที่ 20037  เนื้อท่ี    04 – 1 – 08  ไรํ   หมูํที่ 6 
 9. วังไขํเนํา นสล.เลขที่ 30979   เนื้อท่ี    05 – 2 – 21  ไรํ   หมูํที่ 6 
 10. ล าตลุง นสล.เลขที่ 30978   เนื้อท่ี    12 – 3 – 45  ไรํ   หมูํที่ 6 
 11. ดอนวิหาร นสล.เลขที่ 20034  เนื้อท่ี    51 – 2 – 53  ไรํ หมูํที่ 10 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของต าบลดอนแสลบเป็นที่ราบสูง บางสํวนเป็นที่ลาดปานกลางถึงลาดเชิงเขามีภูเขา
ขนาดเล็กกระจายอยูํตลอดพ้ืนที่ ลักษณะที่ลาด จะลาดจากพ้ืนที่ตะวันตกเฉียงเหนือลงไปทิศตะวันออก ท าให๎
ลักษณะพ้ืนที่ทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแห๎งแล๎งมากกวําตะวันออก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ต าบลดอนแสลบมีสภาพภูมิอากาศคล๎ายกับภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี โดยแบํงเป็น 3 
ฤดู ดังนี้ 
 1. ฤดูร๎อน  อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ ถึง เดือนพฤษภาคม 
 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม แตํฝนมักไมํตกต๎องตามฤดูกาล 
 3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็น 
    1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภาพดินสํวนใหญํของต าบลดอนแสลบเป็นดินรํวนปนทราย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหลํงน้ าในต าบลดอนแสลบ ประกอบด๎วย 
 1. ล าคลอง จ านวน 2 สาย คือ คลองสายแมํกลอง – จระเข๎สามพัน, คลองบ๎านกรับ 
   2. สระเก็บน้ าสาธารณะ ประกอบด๎วย หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 3 แหํง,หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 6 แหํง, หมูํ
ที่ 6 บ๎านตลุงใต๎ 5 แหํง,หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 1 แหํง,หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 1 แหํง, หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
1 แหํง,หมูํ 11 สระตาปลอด 1 แหํง, หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ มี 3 แหํงได๎แกํ สระตะวัน, สระประปา  และสระ 
CEO หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 4 แหํง, หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญํ 4 แหํง, หมูํที่ 15 บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 4 แหํง 
ได๎แกํ สระน้ าหนองพร  สระน้ าบ๎านหนองเจริญทรัพย๑ สระน้ าบ๎านปูามี สระน้ าบ๎านปูาปุวน,สระน้ าสาธารณะ (ดอน
มะกัก) หมูํ 24 
 3. ล าห๎วย ได๎แกํ  ล าห๎วยวังไอกิ่ม  ล าห๎วยวังหิน ล าห๎วยวังหีบ ล าห๎วยสีเกําแกํ หมูํ 9, ล าห๎วยทํามะสังข๑
เชื่อมวังหิน หมูํ 23   
 4. ฝายที่ส าคัญ ประกอบด๎วย ฝายกั้นน้ าวังหินและวังน้ าขาว   
 5. ระบบชลประทาน ได๎แกํ คลองชลประทาน หมูํ 9 – หมูํ 16, หมูํ 11 บ๎านใหมํ,คลองชลประทาน 
สายแมํกลอง – จระเข๎สามพัน หมูํ 17, หมูํ 3, หมูํ 4, หมูํ 18,หมูํ 10, หมูํ 7 , หมูํที่ 24 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ต าบลดอนแสลบ มีพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งหมด ประมาณ 2,045 ไรํ  โดยสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณ ได๎แกํปุา
ชุมชนเขาดินสอ 1,000 ไรํ,ปุาชุมชนหุบทุํงเข็ด หมูํที่ 8 จ านวน 45 ไรํ ปุาเขาแยง 100 ไรํ 
ปุาเขาขวาง 36 ไรํ หมูํที่ 13  มีภูเขาจ านวน 6 ลูก  ได๎แกํ เขาพนมนาง เขารักษ๑ เขาป๓ตตาหวี หมูํ 6 และหมูํ 22 
และเขาใหญํ หมูํ 14,เขาแยงและเขาขวาง หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 
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แบํงการปกครองออกเป็น จ านวน 24 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
 หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ  มีนายพิชิต  จงไพบูลย๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง  มีนายวิโลด หล าเล็ก เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง  นายสุรนาท บุญข า เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค   นายไพรสณ แกํนจันทร๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 5   บ๎านเขารักษ๑  นายวัฒนะ  คงเจริญ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต๎   นายสุวัฒน๑ หมดทุกข๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง  นายบุญสํง สุวรรณพร เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง  นายสืบ สืบกลั่น  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 9 บ๎านกรับ   นายศุภกร ยอดโสภี เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 10  บ๎านหนองปล๎อง  นายเผอิญ  แกํนจันทร๑ ก านันต าบลดอนแสลบ 
 หมูํที่ 11  บ๎านใหมํ   นายนิพน แซํเสี่ยว เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
  หมูํที่ 12  บ๎านเขาดินสอ  นายสมศักดิ์  สิงขรรักษ๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 13  บ๎านโปุงสวรรค๑  นายณรงค๑  พรมชนะ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 14  บ๎านเขาใหญํ  นายโชลม  เพ็ชรใส เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
  หมูํที่ 15  บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ นางรอยพิมพ๑  ธนวัฒน๑สุวรรณ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 16  บ๎านวังข๎าวใหมํ  นายจ ารัส  เชื้องาม  เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 17  บ๎านวังแสนสุข  นายประทวน  คล๎ายคลัง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
         หมูํที่ 18  บ๎านทุํงเจริญ  นายชัย  สายสล๎าง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
     หมูํที่ 19  บ๎านดอนทวีทรัพย๑  นายสุชาติ  มากมาย เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
         หมูํที่ 20  บ๎านดอนมะรุม  นายปรารพ บุรกูล เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
         หมูํที่ 21  บ๎านกาญจนาภิเษก  นายอนันต๑ เนืองยูร เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
         หมูํที ่22  บ๎านสันติสุข  นายไพโรจน๑ เตือนจิตต๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
         หมูํที่ 23  บ๎านดอนพัฒนา  นายประสงค๑ ศรีโสภา เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 24  บ๎านทุํงรวงทอง  นายนเรศวรว๑ บุรกูล เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
            เป็นข๎อมูลลักษณะโครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานบุคคล โครงสร๎างผู๎บริหารและสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล   
ด้านการเมือง–การบริหาร 
 1. องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ มีการจัดองค๑กรการบริหารงานออกเป็น  2  สํวน  คือ  
     1.1 สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล ประกอบด๎วย สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบที่
ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน 24 หมูํบ๎าน 
(หมูํบ๎านละ 2 คน รวม  48  คน)  อยูํในต าแหนํงคราวละ  4 ปี  ซึ่งถือวําเป็นผู๎แทนปวงชนในเขตองค๑การบริหาร
สํวนต าบล  มีหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล  พิจารณาและให๎ความเห็นชอบรําง 
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ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนต าบล รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี และรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายเพ่ิมเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบล ข๎อบัญญัติ ระเบียบและข๎อบังคับของทางราชการและสภาองค๑การบริหาร
สํวนต าบล  มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล   ให๎
นายอ าเภอแตํงตั้งประธานและรองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  ตามมติของสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล  ให๎สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลเลือกปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลหรือสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล  คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุม
และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให๎ค านึงถึงความรู๎ความสามารถอันจะ
เป็นประโยชน๑ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล 
 1.2 คณะผู๎บริหาร ประกอบด๎วย นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล  จ านวน  2  คน และเลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล  จ านวน 1 คน ท าหน๎าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค๑การบริหารสํวนต าบล  ทั้งนี้ ให๎มีพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลและ
จัดแบํงการบริหารงานออกเป็นสํวนตํางๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยมี ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล
เป็นผู๎บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
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            โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
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องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ 

ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร 

สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ดอนแสลลบ 
หมูํ 1-24 

รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 

นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 

เลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

ฝุายประจ า (พนักงานสํวนต าบล) 

ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองชําง 



2) ฝุายสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  (ฝุายนิติบัญญัติ) 
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จ านวน  46  คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายโดด  แซํจันทร๑ ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
2 นายอุดม  บัณฑิตวัฒนกุล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
3 นายสุรพล  เกษมวิริยนนท๑ เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล (ปลัด อบต.) 
4 นายณรงค๑ชัย  จงไพบูลย๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
5 นายเอกสิทธิ์  ริมธีระกุล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
6 นายคนึง  สืบบุก สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
7 นายสุชาติ  ปูองกัน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
8 นายสมชาย  ประทุมสูตร สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
9 นายประเสริฐ  โคกค า สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

10 นายเดชา  คล๎ายคลัง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
11 นายธนูศักดิ์  ทองนุํม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
12 นางสาวลวิตรา  คงเจริญ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
13 นายจอม  วงษ๑น๎อย สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
14 นายสุภาพ  สืบพลาย สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
15 นายพนม  ขุนพรหม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
16 นายสงํา  วัชธัญญกรณ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
17 นายเมี่ยง  คงมา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
18 นายบิน  หมื่นอาจ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
19 นายเกํง  ประกอบธรรม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
20 นายแทน  คล๎ายคลัง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
21 นายประวิทย๑  วงษ๑วิจารณ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
22 นายกิตติชัย  พิริยะเมธี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
23 นางสมนึก  เที่ยงธรรม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
24 นางขวัญยืน  เชื้อรุํง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
25 นางไสว  สิงห๑ขรรักษ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
26 นางสาวจิราภรณ๑  สกุลสินเพ็ชร สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
27 นายณรงค๑  ประกอบธรรม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
28 นายสมบูรณ๑  เทิดสอาด สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
29 นายจักรกฤษ  สืบกลั่น สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
30 นายพะยง  สืบปาน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
31 นายชลอ  สืบบุก สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
32 นายสมบูรณ๑  ประกอยธรรม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
33 นายอรชุน  โคกด า สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
34 นายเจาะ  คล๎ายคลัง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
35 นายสาคร  คนแรงดี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
36 นายพิเชฐ  เลําวัฒนะยิ่งยง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
37 นายสานน  ทวีศรี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
38 นายปราโมทย๑  สาระศาสิน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
39 นายอ านาจ  บูรกูล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
40 นายส าเนียง  บุญสํง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
41 นายวสิน  บัวด ี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
42 นายไพรสน  ทองนุํม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
43 นางสาวทยาภรณ๑  ด๎วงปลี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
44 นายวันชัย  เจริญผล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
45 นายสุรินทร๑  วงษ๑กรณ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
46 นายชัยณรงค๑  จันทร๑แดง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  
47 นายน้ าฝน  วังกํุม สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  

 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
1.) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายธษิฒ  ประกอบธรรม นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  

2 นายนิคม  ทวีศรี รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบคนที่ 1  

3 นายสมชัย  กิจแก๎ว รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบคนที่ 2  

4 นายสรรเสริญ  ปานค า  เลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  
 

2.2 การเลือกตั้ง 
 แบํงเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน 24 หนํวย มีสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลหนํวยละ 2 คน 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ประชากรของต าบลดอนแสลบ มีจ านวนทั้งสิ้น 12,235 คน ประกอบด๎วย 
   - ประชากรชาย        5,994 คน 
   - ประชากรหญิง        6,241     คน 
                    - จ านวนครัวเรือน      3,800     ครัวเรือน 
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         ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอห้วยกระเจา  ณ  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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หมูํที่ 

 
ชื่อหมูํบ๎าน 

จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านดอนแสลบ 480 487 976 338 
2 บ๎านพนมนาง 302 298 600 185 
3 บ๎านวังส าโรง 214 249 463 156 
4 บ๎านวังนาค 219 221 440 149 
5 บ๎านเขารักษ๑ 243 283 526 207 
6 บ๎านตลุงใต๎ 376 398 774 215 
7 บ๎านหนองปลิง 283 301 584 208 
8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 341 336 677 206 
9 บ๎านกรับ 378 386 764 216 

10 บ๎านหนองปล๎อง 288 316 604 198 
11 บ๎านใหมํ 279 282 561 176 
12 บ๎านเขาดินสอ 150 167 317 90 
13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 153 159 312 118 
14 บ๎านเขาใหญํ 143 157 300 96 
15 บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 128 149 277 97 
16 บ๎านวังข๎าวใหมํ 213 213 426 116 
17 บ๎านวังแสนสุข 188 174 326 105 
18 บ๎านทุํงเจริญ 265 274 539 159 
19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 275 275 550 151 
20 บ๎านดอนมะรุม 191 186 377 114 
21 บ๎านกาญจนาภิเษก 125 148 273 82 
22 บ๎านสันติสุข 175 193 368 100 
23 บ๎านดอนพัฒนา  303 284 587 161 
24 บ๎านทุํงรวงทอง 282 305 587 157 

รวม 5,994 6,241 12,235 3,800 



แผนภูมิประชากรของต าบลดอนแสลบ พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากรต าบลดอนแสลบในระยะเวลา ๓ ปี  พ.ศ. 2559-2561 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ดอนแสลบ 485 496 981 485 489 974 480 487 967 
2 พนมนาง 304 305 609 303 295 598 302 298 600 
3 วังส าโรง 215 251 466 212 246 458 214 249 463 
4 วังนาค 222 223 445 222 224 446 219 221 440 
5 เขารักษ๑ 250 290 540 244 283 527 243 283 526 
6 ตลุงใต๎ 386 402 788 386 397 783 376 398 774 
7 หนองปลิง 290 299 589 289 300 589 283 301 584 
8 หนองนางเลิ้ง 338 328 666 338 334 672 341 336 677 
9 บ๎านกรับ 391 399 790 387 389 776 378 386 764 

10 หนองปล๎อง 296 315 611 289 318 607 288 316 604 
11 บ๎านใหมํ 273 282 555 280 278 558 279 282 561 
12 เขาดินสอ 143 163 306 150 163 313 150 167 317 
13 โปุงสวรรค๑ 147 150 297 148 154 302 153 159 312 
14 เขาใหญํ 147 156 303 144 157 301 143 156 299 
15 หนองเจริญทรัพย๑ 126 146 272 129 146 275 128 149 277 
16 วังข๎าวใหมํ 210 213 423 208 215 423 213 213 426 
17 วังแสนสุข 191 173 364 185 174 359 188 174 362 
18 ทุํงเจริญ 258 277 535 257 278 535 264 274 538 
19 ดอนทวีพัฒนา 284 281 565 278 280 558 275 275 550 
20 ดอนมะรุม 185 187 372 188 188 376 191 186 377 
21 กาญจนาภิเษก 122 146 268 125 149 274 125 148 273 
22 สันติสุข 188 195 383 181 195 376 175 193 368 
23 ดอนพัฒนา 314 302 616 309 297 606 303 284 587 
24 ทุํงรวงทอง 287 302 589 287 309 596 282 305 587 

รวม 6,052 6,281 12,333 6,024 6,258 12,282 5,993 6,240 12,233 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

          ต าบลดอนแสลบ ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน คน คน อายุต่ ากวํา 18 ปี 

จ านวนประชากร  คน คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ คน คน อายุมากกวํา 60 ปี 

รวม 6,226 คน 5,975 คน ทั้งสิ้น 12,201 คน 
 

                              (ข้อมูลจากการส ารวจ tcnap ตามจ านวนประชากรที่สามารถส ารวจได้) 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา    6   แหํง  
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (อนุบาล – ม.3 )    3    แหํง 
 -   ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก   6  แหํง 
 -  ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน 7  แหํง 
 4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2 แหํง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านดอนแสลบ และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านหนองปลิง   
อาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน  238  คน อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน จ านวน   12   คน และมีระบบการ
ด าเนินงานดูแลระยะยาวส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซ่ึงมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ (Care Giver) จ านวน 12  คน ลงพ้ืนที่ให๎บริการประชาชนอยํางตํอเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล
ดอนแสลบ ทั้ง 24 หมูํบ๎าน   
 4.3 อาชญากรรม 
  ต าบลดอนแสลบอยูํในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอห๎วยกระเจา มีปูอมต ารวจประจ า
ต าบล 1 แหํง ณ หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ ประกอบกับแตํละหมูํบ๎านมีผู๎ใหญํบ๎าน คอยเป็นก าลังส าคัญในการแจ๎ง
เบาะแสและข๎อมูลขําวสารให๎กับทางราชการทราบอยูํตลอดเวลาท าให๎ป๓ญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยูํในระดับน๎อย  
4.4 ยาเสพติด 
  ต าบลดอนแสลบ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าไรํนา แตํยังมีกลุํมวัยรุํนและผู๎วํางงาน
สํงผลให๎มีป๓ญหายาเสพติดแพรํระบาดเข๎ามาในพ้ืนที่พอสมควร แตํเนื่องจากหนํวยงานองค๑การบริหารสํวนต าบล
ดอนแสลบรํวมกับฝุายปกครองอ าเภอห๎วยกระเจาคอยสอดสํองดูแล ท าโครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู๎เสพยาเสพติด
อยํางตํอเนื่องและหาเบาะแสผู๎กระท าผิดอยูํเป็นประจ า ท าให๎ป๓ญหายาเสพติดเบาบางลงตามล าดับ 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  อบต.ดอนแสลบ ได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห๑ ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ                  
และผู๎ปุวยเอดส๑ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับ             
บัตรผู๎พิการ  อีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน จ านวน 12 คน และมีระบบการด าเนินงานดูแลระยะยาว
ส าหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)  ซึ่งมีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ  (Care Giver)  
จ านวน  12 คน 
            องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ ได๎ตั้งงบประมาณด๎านในแผนงานงบกลาง งบประมาณประจ าปี 
2562  ดังนี ้
   4.4.1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  จ านวน  1,981  ราย   เป็นเงิน  15,600,000  บาท 
   4.4.2 เบี้ยยังชีพผู๎พิการ    จ านวน    391  ราย    เป็นเงิน     3,600,000  บาท 
   4.4.3 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑  จ านวน    20 ราย    เป็นเงิน        132,000  บาท 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ต าบลดอนแสลบ มีเส๎นทางการคมนาคม ดังนี้ 
  ๑) ถนนสายหลัก ถํายโอนจากทางหลวงท๎องถิ่น จ านวน 4 สาย  
   1. สายทาง กจ.3171 บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ – บ๎านโปุงสวรรค๑ ความยาว 3.090 กิโลเมตร 
   2. สายทาง กจ. 4017 แยกทางหลวงหมายเลข3363 – บ๎านหนองนางเลิ้ง ความยาว 4.832    
                    กิโลเมตร 
   3. สายทางบ๎านหนองเจริญทรัพย๑ ความยาว 0.580 กิโลเมตร 
   4. สายทางบ๎านรางหวาย – บ๎านเขารักษ๑ ความยาว 15.434 
  ๒) ถนนภายในหมูํบ๎าน รวมระยะทาง 61.970 กิโลเมตร  แยกเป็น 

ระยะทาง (ก.ม.)
คิดเป็น
รอ้ยละ

ระยะทาง
(ก.ม.)

คิดเป็น
รอ้ยละ

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ก.ม.)

คิดเป็น
รอ้ยละ

- ถนนลาดยาง 1,960.00    3.33 3,160.00    5.10 1,200.00   1.77
- ถนนคอนกรีต 9,510.00    16.18 11,470.00  18.52 1,960.00   2.34
- ถนนลูกรัง 14,380.00  24.46 14,380.00  23.21 0.000 -1.25
 - ถนนถ่ายโอน 32,936.00  56.03 32,936.00  53.17 0.000 -2.86

รวม 58,786.00  61,946.00  

ทีม่า : กองชา่ง อบต.ดอนแสลบ

ปี ๒๕๕๘ปี ๒๕๕๗ การพัฒนา

ประเภทผิวจราจร

  
 

 5.2 การไฟฟ้า 
 ไมํมีหนํวยบริการผู๎ใช๎ไฟฟูาในพ้ืนที่ แตํมีหนํวยบริการไฟฟูาต าบลใกล๎เคียง สังกัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อ าเภอห๎วยกระเจา จ านวน 1 แหํง  
 5.3 การประปา 
  การประปาในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ เป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมูํบ๎าน
เอง ทั้ง 24 หมูํบ๎าน อบต.ดอนแสลบไมํได๎เป็นผู๎ด าเนินการ แตํชํวยเหลืองบประมาณในการซํอมแซมและจัดหาใน
กรณีท่ีงบประมาณของหมูํบ๎านไมํเพียงพอ 
 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตต าบลดอนแสลบ มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได๎แกํ ทางโทรศัพท๑บ๎านและโทรศัพท๑เคลื่อนที่ และ
มีเครือขํายของโทรศัพท๑เคลื่อนที่ที่ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ AIS, DTAC, TRUE 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ  ไมํมีไปรษณีย๑  แตํมีบริการไปรษณีย๑จากอ าเภอใกล๎เคียง ที่
ท าการไปรษณีย๑อ าเภอพนมทวน จ านวน 1 แหํง ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร๑ – เสาร๑ (วัน
เสาร๑ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย๑ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต าบลดอนแสลบ มีพ้ืนที่กว๎างเหมาะแกํการท าการเกษตร  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพการท านา
ท าไรํ  เชํน  ไรํมันส าปะหลัง ไรํอ๎อย ไรํข๎าวโพด  
 6.2 การประมง  
 ต าบลดอนแสลบมีแหลํงน้ าตามธรรมชาติน๎อย สํวนใหญํจะมีการประมงเพ่ือน าไปประกอบอาหาร ใน
คลองสายแมํกลอง – จระเข๎สามพัน มีการตกปลา และนั่งเรือทอดแหหาปลาให๎เห็นบ๎าง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
 ต าบลดอนแสลบมีการเลี้ยงโค หมู ไกํ เป็ด แพะ และสัตว๑เศรษฐกิจอื่นๆ  
 6.4 การบริการ 
 มีร๎านเสริมสวย จ านวน 8 ร๎านให๎บริการ ตัดผม สระไดร๑ ท าเล็บ เป็นต๎น  
 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในต าบลดอนแสลบมีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ประกอบด๎วย 
 1. แหลํงทํองเที่ยวทางโบราณสถาน คือ พระปรางค๑วัดเขารักษ๑ โบสถ๑เกําวัดพนมนาง โบสถ๑สมัยกรุงศรี
อยุธยาวัดสระกระเบื้อง  
 2. แหลํงทํองเที่ยวทางศาสนา ได๎แกํ วัดทิพย๑สุคนธาราม นมัสการหลวงพํอเพชรวัดดอนแสลบ                   
วัดหนองปลิง ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนในต าบลดอนแสลบและประชาชนทั่วไป 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลดอนแสลบ ไมํมีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีเพียงผลิตภัณฑ๑แปรรูปการเกษตรแบบรวมกลุํมสมาชิก
ขนาดเล็กในครัวเรือน 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย๑ 
 -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จ านวน  5   แหํง   
 -  สถานทีจ่ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน ๑ แหํง  (ตั้งอยูํหมูํที่ 13 โรงเรียนชาวนาโปุงสวรรค๑) 
 -  ตลาดนัด จ านวน 4 แหํง (อยูํในพื้นที่หมูํที่ 1,5,10,6) 
  กลุํมอาชีพ 
 - กลุํมโรงเรียนชาวนาบ๎านหนองปลิง 
 - กลุํมโรงเรียนชาวนาบ๎านโปุงสวรรค๑ (กลุํมหอมกระเจา) 
 - กลุํมทอผ๎าบ๎านหนองปลิง 
 - กลุํมมีดเหน็บดอนแสลบ 
 - กลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชน หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑  
 6.8 แรงงาน 
 เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํในต าบลดอนแสลบประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาท าไรํ  แรงงานจะแบํง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท างานในพ้ืนที่ และแรงงานจากตํางพ้ืนที่ สํวนเยาวชนวัยท างานในต าบลดอน
แสลบเมื่อเรียนจบจะออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ท าให๎แรงงานที่ใช๎ในการท านาท าไรํ เป็นแรงงานวัยกลางคน  

15 



7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนสํวนใหญํในเขตองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ ประมาณร๎อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ 
และร๎อยละ1 นับถือศาสนาอ่ืนๆ ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตต าบลดอนแสลบ ดังนี้ 
   -  วัด  จ านวน   10  แหํง  ได๎แกํ 
   1.   วัดดอนแสลบ ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  1 
   ๒. วัดสระกระเบื้อง ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  1 
   3.   วัดพนมนาง ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  2 
   ๔.   วัดหนองปลิง ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  10 
   5.   วัดเขารักษ๑ ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  5 
   6.   วัดวังข๎าวใหม ํ ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  16 
   7.   วัดหนองนางเลิ้ง ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  8 
   8.   วัดสันติคีร ี ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  6 
   9.   วัดเขาดินสอ ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  12 
   10.  วัดทิพย๑สุคนธาราม ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่  13 
 -  ที่พักสงฆ์    จ านวน  1  แหํง  คือ สวนโพธิธรรม 37 ตั้งอยูํในพื้นท่ีหมูํที่ 2 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลดอนแสลบมีงานประเพณีส าคัญ ประกอบด๎วย งานท าบุญประจ าปีวัดเขารักษ๑  งานนมัสการหลวง
พํอเพชร วัดบ๎านดอนแสลบ  และการจัดงานประเพณีในวันส าคัญตําง ๆ ได๎แกํ วันลอยกระทง วันสงกรานต๑วัน
เข๎าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีรํอยพรรษา แขํงเรือบ๎านหนองปลิง ร าเหยํย เพลงพวงมาลัย เพลงกลองยาว 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ส าคัญในต าบลดอนแสลบ มีดังนี้ 
  1. นายทวาย  เชื้อโห๎  ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักสาน ไม๎กวาดทางมะพร๎าว หมํูที่ 2 
 2. นางเยื่อ  สินทบ  ปราชญ๑ชาวบ๎าน การถนอมอาหาร อาหารพื้นบ๎าน, ขนมไทย หมํูที่ 2 
 ๓. นางประนอม  ใจดี  ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอยาถอน (ยาสมุนไพร) หมํูที่ 4 
   ๔. นายย๎วน  เชื้องาม  ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอรักษางูกัด (แผนโบราณ) หมูํที่ 4 
   5. นายเฉลิม  เจริญผล  ปราชญ๑ชาวบ๎าน (จักสาน)  หมํูที่ 5  
   6. นายประภา  ชัยสงคราม    ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอแผนโบราณ หมอเปุาไฟลามทุงํและงสูวดั หมํูที่ 6 
  7. นายกร  ด๎วงปลี                    ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอแผนโบราณ พํนดับพิษไฟ หมํูที่ 6 
   8. นางบัวงาม  พรมชนะ             ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอแผนโบราณ หมอเปุาโรคพิษสุนัข หมํูที่ 6 
   9. นางละมุน  สืบบุก  ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงพวงมาลัย หมํูที่ 7 
 10. นายสนาม  ขุนพรหม            ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางปูน, ชํางไม๎  หมํูที่ 7 
 ๑1. นายเสนาะ  คล๎ายคลัง ปราชญ๑ชาวบ๎าน พิธีกรรมทางศาสนา หมํูที่ 7 
 ๑2. นายรอง  ดอกเข็ม  ปราชญ๑ชาวบ๎าน นวดแผนโบราณ, เปุางูสวัด, ตีกลองยาว หมํูที่ 8 
 ๑3. นางชุบ  หมดทุกข๑  ปราชญ๑ชาวบ๎าน ร าเหยํย, เพลงพวงมาลัย หมํูที่ 8 
 ๑4. นายเรียง หมดทุกข๑  ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักรสาน (สานสุํมไกํ) หมํูที่ 8 
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 ๑5. นายชัยชนะ  เที่ยงธรรม  ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางป๓้น (ป๓้นหัววัวท าจากข้ีเลื่อย) หมํูที่ 8 
 ๑6. นายส ารวย  แสงทอง            ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎ หมํูที่ 8 
 ๑7. นายรัด  สืบบุก  ปราชญ๑ชาวบ๎าน สวดพระมาลัย (กลุํม ๔ – ๕ คน) หมํูที่ 8 
 ๑8. นายพัก  กัณฑสังข๑      ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน หมํูที่ 9 
 ๑9. นางหนูเล็ก  สืบกลั่น    ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน, เพลงรํอยพรรษา หมํูที่ 9 
 20. นางเกลี่ย  ใจดี           ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน, เพลงรํอยพรรษา หมํูที่ 9 
 21. นายจันทร๑  สืบบุก       ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎, ท าโต๏ะ, เก๎าอี้ ฯลฯ หมํูที่ 9 
 22. นายพลับ  สิงขรรักษ๑    ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน, เพลงพวงมาลัย หมูํที่ 9 
 23. นายเชาว๑  สืบกลั่น      ปราชญ๑ชาวบ๎าน สวดพระมาลัย หมํูที่ 9 
 24. นางอบ  เชื้องาม  ปราชญ๑ชาวบ๎าน  (หมอพื้นบ๎านแก๎พิษงู) หมํูที่ 10 
 25. นายนิล  คล๎ายคลัง  ปราชญ๑ชาวบ๎าน  (หมอพื้นบ๎านโรคงูสวัด, ฝี, สุนัขกัด) หมํูที่ 10 
 26. นางวิไล  เจิมถาวร  ปราชญ๑ชาวบ๎าน  (นวดแผนโบราณ) หมํูที่ 10 
 27. นายบุญเลิศ  ศรีค าทา   ปราชญ๑ชาวบ๎าน  (หมอพื้นบ๎านโรคเริม) หมํูที่ 10 
 28. นายปรีชา  คล๎ายคลัง    ปราชญ๑ชาวบ๎าน  (เคร่ืองดนตรีแตร ,แซก) หมํูที่ 10 
 29. นายจ าหนําย  ทองนุํม ปราชญ๑ชาวบ๎าน ท าเครื่องดนตรีไทย ขิม, จระเข๎ หมํูที่ 11 
 30. นายดอกรัก  โพธิ์แก๎ว ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอยาสมุนไพร หมูํที่ 11 
 31. นางเบญจรงค๑  แซํลี้  ปราชญ๑ชาวบ๎าน นวดแผนไทย หมํูที่ 11 
 32. นายชํวย  พรมชนะ   ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอเปุาไฟลามทุํง, งูสวัด, ดับพิษสุนัขหมูํที่ 13 
 33. นางเฉลียว  อยูํเอี่ยม  ปราชญ๑ชาวบ๎านหมอยาแผนโบราณ,ร๎องเพลงพวงมาลยั,รํอยพรรษาหมํูที่13 
 34. นายลอง  เพ็ชรใส   ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักสาน, สานสุํมไกํ หมํูที่ 14 
 35. นายกิมเลี้ยง  สืบบุก      ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎ หมํูที่ 15 
 36. นางบุญนาค  แก๎ววงษ๑ล๎อม     ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงรํอยพรรษา, หมอพื้นบ๎านดับพิษสุนัข หมูํที่ 15 
 37. นายพัด  โตแก๎ว         ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงรํอยพรรษา ,ชํางไม๎ หมํูที่ 15 
 38. นายส าราญ  หมื่นอาจ  ปราชญ๑ชาวบ๎าน การจักสาน หมํูที่ 15 
 39. นางย๎อย  อยูํเอี่ยม   ปราชญ๑ชาวบ๎าน การนวดแผนโบราณ  หมํูที่ 15 
 40. นางอึ่ง  ดอนสระ   ปราชญ๑ชาวบ๎าน การถนอมอาหาร  หมํูที่ 15 
 41. นายบรรทัด  ศรีทอง     ปราชญ๑ชาวบ๎าน ทางการเกษตร หมํูที่ 15 
 42. นางสวรรค๑  ใครํครวญ   ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอเปุาโรคพิษสุนัข หมูํที่ 15 
 43. นางส าอาง  คล๎ายคลัง ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักรสาน หมํูที่ 17 
 44. นายเปรํา  ใจดี    ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอสมุนไพร นวดน้ ามัน เคล็ดขัดยอก หมํูที่ 18 
 45. นายทน  เชื้อรํุง    ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักรสาน  หมํูที่ 19 
 46. นางสมคิด  ศรีสมบูรณ๑ ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอดู, นวดแผนไทย หมํูที่ 19 
 47. นายคุ๎น  สืบบุก    ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎แกะสลัก หมํูที่ 20 
 48. นายสมควร  สืบบุก   ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎แกะสลัก หมํูที่ 20 
 49. นายสมเจตน๑  วิเศษสิงห๑     ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎แกะสลัก หมูํที่ 20 
 50. นางชะอํุม  อุดมศิลป์ ปราชญ๑ชาวบ๎าน ท าขนมไทย หมูํที่ 20 
 51. นายจ าลอง  สืบบุก           ปราชญ๑ชาวบ๎าน ท าขนมไทย หมูํที่ 20 
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 52. นายเทวินทร๑  จอกลอย       ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านประวัติศาสตร๑ชุมชน หมูํที่ 21 
 53. นางเตย  เขาเขียว            ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอกวาดยา หมูํที่ 22 
 54. นายจิรายุ  ทวีศรี            ปราชญ๑ชาวบ๎าน จักรสาน หมูํที่ 22 
 55. นายสุเทพ  ทวีศรี            ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎ หมูํที่ 22 
 56. นายอ านาจ  สนธิเณร  ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎ หมูํที่ 22 
 57. นายแสน  คงนะ            ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หมูํที่ 22 
 58. นางภาวนา  สืบบุก            ปราชญ๑ชาวบ๎าน หมอนวดจับเส๎น หมูํที่ 23 
         59. นายสมจิตร  ใครํครวญ        ปราชญ๑ชาวบ๎าน ชํางไม๎ เชํน โต๏ะ, เก๎าอ้ี ฯลฯ หมูํที่ 23 
 60. นางสมเกียรติ  ด๎วงปลี   ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงรํอยพรรษา หมูํที่ 23 
 61. นางลัดดา  สืบบุก              ปราชญ๑ชาวบ๎าน เพลงรํอยพรรษา หมูํที่ 23 
 62. นายไพโรจน๑  คชนาวงษ๑       ปราชญ๑ชาวบ๎าน ด๎านดนตรี ตีกลอง เปุาแคน หมูํที่ 23 
 63. นายอุบล  พานทอง             ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎น าด๎านการเกษตร หมูํที่ 24 
7.4 สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - ข๎าวไรซ๑เบอรี่ 
  - ข๎าวหอมกลุํมหอมกระเจา 
  - ผ๎าทอบ๎านหนองปลิง 
   - กระเป๋าถักแฮนเมค 
  - มีดเหน็บ 
8. ทรัพยาการธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 แหลํงน้ าในต าบลดอนแสลบ ประกอบด๎วย 
 1. ล าคลอง จ านวน 2 สาย คือ คลองสายแมํกลอง – จระเข๎สามพัน, คลองบ๎านกรับ 
   2. สระเก็บน้ าสาธารณะ ประกอบด๎วย หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 3 แหํง,หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 6 แหํง, หมูํ
ที่ 6 บ๎านตลุงใต๎ 5 แหํง,หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 1 แหํง,หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 1 แหํง, หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
1 แหํง,หมูํ 11 สระตาปลอด 1 แหํง, หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ มี 3 แหํงได๎แกํ สระตะวัน, สระประปา และสระ 
CEO หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 4 แหํง, หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญํ 4 แหํง, หมูํที่ 15 บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 4 แหํง 
ได๎แกํ สระน้ าหนองพร  สระน้ าบ๎านหนองเจริญทรัพย๑ สระน้ าบ๎านปูามี สระน้ าบ๎านปูาปุวน,สระน้ าสาธารณะ (ดอน
มะกัก) หมูํ 24 
 3. ล าห๎วย จ านวน  ล าห๎วยวังไอกิ่ม  ล าห๎วยวังหิน ล าห๎วยวังหีบ ล าห๎วยสีเกําแกํ หมูํ 9, ล าห๎วย       
ทํามะสังข๑เชื่อมวังหิน หมูํ 23   
 4. ฝายที่ส าคัญ ประกอบด๎วย ฝายกั้นน้ าวังหินและวังน้ าขาว   
 5. ระบบชลประทาน ได๎แกํ คลองชลประทาน หมูํ 9 – หมูํ 16, หมูํ 11 บ๎านใหมํ,คลองชลประทาน 
สายแมํกลอง – จระเข๎สามพัน หมูํ 17, หมูํ 3, หมูํ 4, หมูํ 18,หมูํ 10, หมูํ 7 , หมูํที่ 24 
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 8.2 ป่าไม้ 
 ต าบลดอนแสลบ มีพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งหมด ประมาณ 2,045 ไรํ  โดยสํวนใหญํเป็นปุาเบญจพรรณ ได๎แกํปุา
ชุมชนเขาดินสอ 1,000 ไรํ,ปุาชุมชนหุบทุํงเข็ด หมูํที่ 8 จ านวน 45 ไรํ ปุาเขาแยง 100 ไรํ 
ปุาเขาขวาง 36 ไรํ หมูํที่ 13    
 8.3 ภูเขา 
 มีภูเขาจ านวน 6 ลูก  ได๎แกํ เขาพนมนาง เขารักษ๑ เขาป๓ตตาหวี หมูํ 6 และหมูํ 22 และเขาใหญํ หมูํ 
14,เขาแยงและเขาขวาง หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต าบลดอนแสลบ คํอนข๎างจะสมบูรณ๑ ทั้ง ดิน น้ า ปุาไม๎ จะเห็นได๎            
จากเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถท าการเกษตรได๎ตลอดทั้งปี 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
   การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต๎องมีความสัมพันธ๑ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑ชาติเพ่ือขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํ
ระหวํางการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวําง
การด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ารํางยุทธศาสตร๑ชาติ โดยรําง
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร๑ชาติ  มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ 
ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท ารํางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติที่มาจาก
หลายภาคสํวน ได๎แกํ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย และได๎
น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํ
ระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ 
 ในการด าเนินการข้ันตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟ๓งความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอสภา
นิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎ เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะ
ด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
 ในชํวงทศวรรษที่ผํานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน๑ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อมเทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ ยนแปลงในด๎าน
ตํางๆ ก็มีป๓จจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
สํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน๑และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีป๓ญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
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และระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และป๓ญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ส าหรับประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลก็มีในวงแคบกวํา  ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศท่ีใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ 
ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการ
แขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทาให๎เกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการร๎าย 
อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วน
แล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผํนดินของ
ภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน๑ได๎ท าให๎ภูมิทัศน๑ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลง
ก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญ ในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ  กระแสโลกาภิวัตน๑ที่เข๎มข๎นขึ้นอยําง
ตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน 
เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค๑ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย๑รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากป๓จจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งป๓ญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ๑ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ๑ในกลุํม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรปและ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ การ
เคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคย
เกิดข้ึนในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลก
ในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามแีนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๕.๑ ในชํวง ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณ๑ท่ีตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข๎างหน๎านี้ จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพ่ือแก๎ป๓ญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 
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ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายาม
คงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น นําจะมี
ผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรํวมมือ
และความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับป๓จจัยผลประโยชน๑แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค๑ประกอบส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะ
จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ๑ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย๑และการวิ จัยให๎
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ๑
มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะ
มีสํวนส าคัญ และชํวยแก๎ป๓ญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอ
สภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผล
กระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณ
ด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะ
โลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดัน
ให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎ อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ๑ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ และความเป็นมิตรตํ อสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช๎ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึง
ป๓จจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง
มาตั้งแตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํ ปี ๒๕๕๓  และ
ลําสุดในปี ๒๕๕๗  รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและ
มีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยานยนต๑ อิเล็กทรอนิกส๑
และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํ
ขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ย
ไมํถึงร๎อยละ ๑ ป๓ญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและ
โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข๎าถึง 
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ทรัพยากรตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น  ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้นมีการกับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด และ
สนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 
 แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวํา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามป๓จจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค๑ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎ เกิดประโยชน๑เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ป๓ญหาคอร๑รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ๑และลําช๎า การบังคับใช๎
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีป๓ญหาด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล๎าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นป๓ญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งป๓ญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 
 ทั้งนี้ ป๓จจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรว ดเร็ว                 
ยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จําย
ด๎านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจ ากัด 
 
 

24                  



ด๎านทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ
ของประชาชนนอกจากนั้นป๓ญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคีสมานฉันท๑ในสังคม 
ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย๑ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ป๓ญหาความอํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน 
ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว                   
จะสํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิวัตน๑                
เข๎มข๎นขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑ความรู๎
เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ 
เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจ ากัด  ที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ๑และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎
จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของ
ประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ป๓ญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจากนี้ไป  ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และป๓ญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขในป๓จจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับป๓จจัยภายนอกและกํอให๎เกิด      
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบ
ด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห๑ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติ
ได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญ
และแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นป๓ญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎อง
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด 
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วิสัยทัศน๑และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎                
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่ งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎
อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร๑และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับ
รํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
 การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎สามารถ
น าไป สูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศไทยให๎
หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้นในป๓จจุบัน ทั้งป๓ญหาทางเศรษฐกิจ ป๓ญหาความเหลื่อม
ล้ า ป๓ญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่น และป๓ญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน๑ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติก าลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกัน
อยํางประสานสอดคล๎อง เพื่อให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํการมี เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหํง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ 
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ประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด๎อยกวํา 
 ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสั ยทัศน๑และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่ พึงประสงค๑นั้น                   
จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ชาติ ในระยะยาว                   
เพ่ือถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ” หรือคติพจน๑ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่ง
ยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑ 
ได๎แกํ  
  (๑) ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง  
  (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน   
  (๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ  
  (๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร๑ สรุปได๎ ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก  ที่
มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจั ด
คอร๑รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๓่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
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  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 
   (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
  ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป๓จจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑  วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่นการสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิ ตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ป๓จจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า มาเพ่ิมมูลคําและ
ยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 
   (๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการ 
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สิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค๑กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติป๓ญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห๑  
อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
   (๓) การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
   (๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
  ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํง
อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน 
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (๕) การรํวมลดป๓ญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
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  ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงาน
ตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร๑ชาติจะใช๎เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร๑ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและ
หนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 
 ๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน๑ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร๑ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 
  ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการน ายุทธศาสตร๑ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎าน
การจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติอยําง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 
  ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร๑การ
น าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  มี 10 ยุทธศาสตร์ 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ความมั่นคง 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสร๎างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 7 การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎านและภูมิภาค 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 8 การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนที่พิเศษ 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 9 วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  - ยุทธศาสตร๑ที่ 10 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
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  เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องสอดคล๎อง
กับแผนยุทธศาสตร๑พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  ๑๒ ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – 
๒๕๖๕) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลกุดเสลา มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค๑การบริหารสํวนต าบลกุดเสลา จึงได๎น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎เหมาะสมกับสภาวการณ๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

32 



๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศในป๓จจุบันที่ยังคงประสบป๓ญหาในหลายด๎าน เชํน ป๓ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
 (๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  
๒. สถานะของประเทศ 
 ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให๎เห็นถึงข๎อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยูํที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท 
หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร๑ ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง
ขั้นสูง (Upper Middle Income Country) ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และต่ ากวําระดับท่ีจะท าให๎ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร 
  ๒.๒.๒ การปรับโครงสร๎างการผลิตสูํประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง แตํความสามารถในการ
แขํงขันเริ่มลดลง  โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร๎อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ)  
  ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของป๓จจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูํในระดับต่ าท าให๎ขาดพลัง ในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให๎
ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
  ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคตํอ                
การแก๎ไขป๓ญหาเชิงโครงสร๎าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต การให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให๎
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ที่แข็งแกรํง ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร๎อยละ ๔๒.๒ในชํวง ๓ 
ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น 
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 ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมํมากนัก เนื่องจากตํางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศที่มี
ความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการแขํงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได๎จัดอันดับ
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก 
  ๒.๑.๖ สถานการณ๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได๎รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให๎
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎ สูงโดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร๑อยูํที่ ๔๗ และด๎านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
  ๒.๑.๗ สถานการณ๑ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังคงมีป๓ญหาในหลายๆ ด๎าน ประกอบด๎วยรูปแบบการ
ขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง และ
มีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด๎านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 ๒.๒ ด้านสังคม 
  ๒.๒.๑ โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีป๓ญหาทั้งใน              
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชํวงวัย เนื่องจากป๓จจัยหลักๆ ได๎แกํ 
    (๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํสมวัยและการ
ตั้งครรภ๑ในกลุํมวัยรุํนที่มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในชํวงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 
    (๒)  ก าลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง   และแรงงานกวําร๎อยละ  ๓๐  เป็นประชากรกลุํมเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร๎อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖             
และร๎อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๒.๒ ตํอปีในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา                
(ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗)     
    (๓) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จําย
ด๎านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู๎สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล๎านคน (ร๎อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ 
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เพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวม
ในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย   
  ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี ๒๕๔๓  เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 
  ๒.๒.๓ คนไทยยังมีป๓ญหาเชิงคุณภาพทั้งด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ  
  ๒.๒.๔ สถานการณ๑ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได๎ สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แตํความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดี
ขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖   
  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหวํางกลุํมคนยังคงเป็นป๓ญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
    (๑) ความเหลื่อมล้ าด๎านสินทรัพย๑ทั้งด๎านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูํ
ในกลุํมคนเพียงสํวนน๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เทํา เนื่องจากป๓ญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของ
ภาครัฐ 
    (๒) เด็กยากจนยังเข๎าไมํถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขณะที่โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตํางกันตามฐานะของกลุํมประชากร ระหวํางเขตเมือง-ชนบทและระหวํางภูมิภาค มี
ป๓จจัยหลักมาจากป๓ญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํ
ด๎อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทํา 
            (๓) คุณภาพการให๎บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหวํางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบวํา อัตราสํวนแพทย๑ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง ๓.๖ เทาํ 
    (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึง
การค๎ุมครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
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    (๕) ความเหลื่อมล้ าด๎านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎า
ไมํถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู๎มี
รายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน   
  ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙ ได๎รับความ
คุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร๎อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได๎ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓ ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํใน
ครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็ตาม
สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคลุมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎   
  ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จัก
เสียสละ ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ๒.๒.๘ ความเข๎มแข็งของชุมชนมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก๎ป๓ญหาและสนองตอบความ
ต๎องการของชุมชนด๎วยตนเองได๎ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎
ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค๑ความรู๎ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุํม
ท๎ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหํง ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แหํง ในปี ๒๕๕๖ สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ ๓๒.๕๑  ขององค๑กร
ทั้งหมด และองค๑กรการเงิน ร๎อยละ ๒๖.๗๗ 
  ๒.๒.๙ ความไมํยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตํางกันสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคม ในชํวง
ระยะเวลากวํา ๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
 ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกน าไปใช๎ในการพัฒนาจ านวนมากกํอให๎เกิดความเสื่อม
โทรมอยํางตํอเนื่องและเกิดป๓ญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
   (๑) พ้ืนที่ปุาไม๎ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือการ
ผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด๎วย พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ปุาไม๎ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
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  (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดิน
มีป๓ญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน๑ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีป๓ญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ประโยชน๑ 
การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
   (๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝ๓่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ ยนสภาพไปใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝ๓่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท๎าให๎พ้ืนที่
ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕ ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร๎อยละ ๓๔.๘ อยํางไรก็ตามในระหวํางปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล๎านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าชายฝ๓่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว๑น้ าเพิ่มมากขึ้น 
   (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ แตํประสิทธิภาพการใช๎พลังงานดี
ขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงาน      เชิงพาณิชย๑เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการท าให๎ต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต๎องน าเข๎าเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๖ อยูํที่ระดับ ๑.๐๘ ล๎านบาร๑เรล ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ ๑ ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ ๐.๖ 
   (๕)  ทรัพยากรน้ ายังมีสํวนที่ไมํสามารถจัดสรรได๎ตามความต๎องการ ประเทศไทยประกอบด๎วย 
๒๕ ลุํมน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก๑เมตร ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอํง น้ าบาดาลมี
ปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลูกบาศก๑เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ 
โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร  

 ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

   (๑) ป๓ญหาขยะมูลฝอยยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎ประโยชน๑
เพียงร๎อยละ ๑๘ ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล๎านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส๑มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๑๐ ตํอปี เนื่องจาก
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบป๓ญหาการก าจัด
ซากของเสียเหลํานี้     
   (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหํง แตํมีแนวโน๎มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นป๓ญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละอองก๏าซโอโซน และ
สารอินทรีย๑ระเหยงําย  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ป๓ญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสํวนหนึ่ง
เป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแตํป ี
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๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
   (๓) คุณภาพน้ าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลง สถานการณ๑คุณภาพน้ าในชํวง ๑๐ ปี ที่ผํานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ าที่อยูํใน
เกณฑ๑พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว๑ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการบ าบัด
น้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน     
  (๔) ประเทศไทยปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตํอัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การจัดท าบัญชีก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓.๓ ตํอปี 
  ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบํอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
สํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม สร๎างความ
เสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปี 
 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
  ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
   (๑) ประเทศไทยจะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวนจากการประเมินผําน
ดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วําสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับ
ปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตํองค๑ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข
สถานการณ๑ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน 
เนื่องจากสถานการณ๑วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอยํางน๎อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม (๕) หลักความรับผิดชอบ  
(๖) หลักความค๎ุมคํา  
   (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตํปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวําบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 
๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒%   

  ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
   (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓ สํวนได๎แกํ บริหารราชการสํวนกลาง 
บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการกระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดย 
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ที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ   
   (๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด๎านแตํยังมีป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขการ กระจายอ านาจ
ให๎แกํ อปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๓ สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร๎อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถํายโอนภารกิจไป  แล๎วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎อง
ถํายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คนแบํงเป็น
ข๎าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยูํที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ๎างประจ า ๓,๐๙๘ คน อยํางไรก็ตามยังมีป๓ญหาที่ต๎องการการแก๎ไขเชํน การทับ
ซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดและเทศบาลหรืองค๑การบริหารสํวนต าบล 
ท าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล 

  ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   ไทยก าลังประสบป๓ญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก พัฒนาการ
ของการทุจริตคอร๑รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง รับสินบน ใน
ป๓จจุบันประเทศไทยประสบป๓ญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็น
องค๑กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค๑กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขป๓ญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ๑คอร๑รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค๑กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวําประเทศไทย
ได๎ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูํอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะ
เห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได๎ ๓๕ คะแนน อยูํอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส๑ สํวนประเทศสิงคโปร๑สูงถึง ๘๔
คะแนน และมาเลเซียได๎ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร๑รัปชันน๎อย)๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพ
อนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
  ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
    ภายใต๎สมมติฐาน (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘ ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 
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๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต๎
สมมุติฐานเหลํานี้  เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคํา
กลางของการประมาณการร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูง
ในชํวงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปาน
กลางอยํางถาวรมากข้ึน เมือ่ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  
  ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎อง
แบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ๑วําในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทย
ในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง  
  ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหลื่อมล้ าเป็นป๓ญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ โอกาสการเข๎าถึง
บริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม 
  ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน๑ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งป๓จจัยการผลิต
และแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น   
  ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    (๑) รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด๎านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือตํอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หนํวยงานของรัฐ องค๑การเอกชน หรือองค๑กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต๎อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํา งอ่ืน ให๎เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง 
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สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
    (๒) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร๑รัปชั่นทั้งการคอร๑รัปชั่นขนาดใหญํและคอร๑รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
   ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค๑การสหประชาชาติประเมินสถานการณ๑วําในชํวงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา  
  ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ 
การผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑กลาย
มาเป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ๑และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท๑มือถือรถยนต๑ ตู๎เย็น โทรทัศน๑ 
และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน 
  ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
    (๑) แนวโน๎มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ๎าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความ
โปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 
    (๒) การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ ๑) การลดข๎อจ ากัด
ใน ด๎านอุปสงค๑ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช๎ป๓จจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ ๓) โอกาสในการใช๎ความ
ได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส๑ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย๑กลาง
ทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป 
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   (๓) การเปิดเสรีทางการค๎ากับประเทศที่พัฒนาแล๎ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐาน
ของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากข้ึน 
   (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชํวงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ป๓ญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบ
ตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบ
ความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม    
    (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน๑ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคมตลอดจนความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
  ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสํงผลกระทบซ้ าเติมตํอ
สถานการณ๑ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอ
ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว๑ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย๑กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํเกิดความเสี่ยงตํอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
    (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสํงผลให๎ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน๎ม
เกิดบํอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  
  ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
    ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค๑ (Goal) จ านวน ๑๗ ข๎อ  
และเปูาหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข๎อซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่
ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศสํงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํ
เทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความ
เป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 
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๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความ
ตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
  ๔.๒ การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํงและ   โลจิสติกส๑ของ
ภูมิภาค    สูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑
และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
  ๔.๓ เป้าหมาย 
  ๔.๓.๑ การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 
    (๒) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร๑ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
      (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
    (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 
  ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ 
    (๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    (๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    (๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
    (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
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  ๔.๓.๔ การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
    (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎
ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
    (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
     (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
    (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ า 
  ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
    (๒) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
    (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ 
ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางป๓ญญา 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
     สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ
ความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและป๓จจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎าย
ระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด 
  ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
    พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํนสามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความเป็น
เจ๎าของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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  ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
      เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็น
โครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวง
พิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็น
ทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ  
  ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
    ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐม
เป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต๎องการของตลาด รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎างหุ๎นสํวน  และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยว
และสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและ
รองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว
ของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริม
การสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
   ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชํวง
วัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ใน
การด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะ
กํอให๎เกิดภาระแกํป๓จเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย
   (๑)ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎าง
ความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  
  (๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน  
  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิต 
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ก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู๎ 
  ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและท่ีอยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากร
รํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติ 
  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน 
 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง 
  ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและ
เมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ป๓ญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 
  ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม 
รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม 
  ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดป๓ญหาความเหลื่อมล้ า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 
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 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ
และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง 
  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน สํงเสริมและเรํงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎าน
การค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิด
ความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความ
สะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญ
กับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และ
การให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน๑จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน าระบบ
สารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จัดท าฐานข๎อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า บริหารจัดการน้ า เพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ 
  ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
  ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูํ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎
สามารถปรับระบบ สูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย 
เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี
ให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขป๓ญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด 
  ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียน 
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และอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย 
 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาค
สํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎า
ตามกระบวนการยุติธรรม  
   ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
   ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยง
ภาคสํวนตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
          ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
รํางยุทธศาสตร๑ชาติเบื้องต๎น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลําวด๎วย 
โดยในเบื้องต๎นได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑ในกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว๎วํา “ประเทศ
ไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
          ทั้งนี้  ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย                 
๖ ยุทธศาสตร๑  ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอ 
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ภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และ (๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
                 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พัฒนาคนทุกชํวงวัย
เพ่ือให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมี
สัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังการสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑  
          ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุํงเน๎นการลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึ ง
ทรัพยากร แหลํงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการ
ทางสังคมของรัฐอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพ่ือสร๎างโอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูํการลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย                 
     ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให๎
ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในป๓จจุบัน 
     ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มุํงอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และ
การใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก๎ไขป๓ญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขป๓ญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลง
ร๎อยละ ๒๐ ตามเปูาหมายระยะยาว  
     5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัน
คั่งและยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับความมั่นคงที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ด ารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุข
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝ๓่งทะเลเสริมสร๎างและ
พัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการแก๎ไขป๓ญหาด๎านความมั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน๑ของชาติให๎สามารถปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาภัยคุกคามข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร๑  (๗) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกปูอง รักษา 
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ผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคง
ระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความมั่นคง 
    ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือให๎การ
บริหารจัดการภาครัฐมีความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้ง
ประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และ
ท๎องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง
การให๎บริการภาครัฐผํานเครือขํายอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและ
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น และการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร๑รัปชั่น เพ่ือให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร๑รัปชั่น ซึ่งจะเป็นป๓จจัยสนับสนุน
ส าคัญที่จะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ตามกรอบ
ในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗  
     ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎าง
พ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศ
ที่ได๎มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหํางไกล 
     ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ฯ ทั้งด๎านบุคลากร
วิจัยโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุํงให๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ 
     ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ื อกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย๑กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของพ้ืนที่และสร๎างความอยูํดีมี
สุขให๎แกํประชาชนอยํางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย๑กลางความ
เจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝ๓่งทะเลตะวันออก และ  
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(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาทําเรือน้ าลึกทวาย 
     ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  ก าหนด
ยุทธศาสตร๑การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวําง
ประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอยํางสร๎างสรรค๑ โดยมุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานตํางๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค  
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  

    “ศูนย๑กลางสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การทํองเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค๎าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแขํงขันและ
การค๎าผํานแดนสูํเอเชีย” 

   เป้าประสงค์รวม 

     เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  1 มุํงเป็นฐานการผลิตและสํงออกสินค๎าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม ด๎วยระบบการผลิตที่ปลอดภัย  

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 สํงเสริมการค๎าชายแดน 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 5 พัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 6 สํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

     ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 7 พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล๎อม 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

   วิสัยทัศน์    

                          “เมืองนําอยูํ เกษตรปลอดภัย การทํองเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี    

   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎กับประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย โดยการปรับพ้ืนฐานการ               
เรียนรู๎และทักษะของประชาชนทุกกลุํมให๎อยูํบนฐานของ ICT 
                   2. สํงเสริมการสร๎างพ้ืนที่เพ่ือการมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในเชิงสร๎างสรรค๑
ของประชาชนทุกกลุํม ทุกวัย 
                    3. สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมด๎านสังคมของหนํวยงานภาครัฐ องค๑กรเอกชน และชุมชน อยําง
เข๎มแข็งและยั่งยืน 
   4. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในระยะยาว เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความภูมิใจ 
และมีความสุขในคุณคําของตน 
   5. พัฒนาการจัดการด๎านแรงงานสัมพันธ๑ สํงเสริมการมีงานท า สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ให๎มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี งานประกันสังคมมุํงให๎ผลสัมฤทธิ์ 
   6. สํงเสริมและตํอยอดโครงการตามพระราชด าริ 
   7. พัฒนาการให๎บริการสาธารณะและสาธารณสุขอยํางครบวงจรและทั่วถึง 
   8. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมคะแนน O-net 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
  1. สํงเสริมให๎ประชาชนและแรงงานตํางด๎าว มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม (ขยะ, น้ าเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี) 
   2. สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหมํทั้งด๎านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และ
ตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในการผลิตและบริการ 
   3. สํงเสริมให๎กับนักทํองเที่ยวทั้งในประเทศและตํางประเทศทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  และมีการวาง
มาตรการการทํองเที่ยวที่ไมํสํงผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
                   4. สํงเสริมให๎เกิดผู๎ประกอบการและผู๎ลงทุนรายใหมํด๎านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช๎
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
                   5. สํงเสริมให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและกฎหมายผังเมืองอยํางเครํงครัด 
                   6. สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร๎อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและมนุษย๑  
                     7. สํงเสริมการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมของหนํวยงานภาครัฐอยํางบูรณาการ    
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. สํงเสริมการเพ่ิมจ านวนและพัฒนาขีดความสามารถผู๎ประกอบการและผู๎ให๎บริการด๎านการ
ทํองเที่ยวในการท าตลาดและให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานระดับสากล 
   2. สํงเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศของแรงงานใน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวให๎มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ
และเป็นที่ยอมรับของนักทํองเที่ยวตํางชาติ 
   3. สํงเสริมการสร๎างศักยภาพชุมชนให๎มีการพัฒนาทั้งด๎านการผลิตสินค๎า บริการ กิจกรรและการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการทํองเที่ยวชุมชนอยํางยั่งยืน 
                     4. สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวแกํนักทํองเที่ยวอยํางครบถ๎วนทั้งในมิติของรายได๎ มิติ
ของวัย มิติของความสนใจ และมิติด๎านความปลอดภัย 
                     5. ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหลํงทํองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่โดดเดํน 
ทั้งด๎านธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
   6. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทั้งด๎านกายภาพและด๎านดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวก
แกํนักทํองเที่ยวทุกกลุํม 
                     7. สํงเสริมการสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการทํองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร   
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. สํงเสริมการเพิ่มศักยภาพด๎านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
   2. สํงเสริมการพัฒนาแหลํงน้ าและบริหารจัดการน้ าให๎มีความเพียงพอตามความต๎องการของ
พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต๎นทุน 
   3. สํงเสริมพัฒนาสินค๎าเกษตรทั้งที่เป็นความต๎องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค๎าท่ี
เป็นอัตลักษณ๑ของจังหวัด โดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. สํงเสริมให๎มีการเพิ่มจ านวนผู๎ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู๎ประกอบการในด๎าน
การตลาดและการใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมํเพ่ือประโยชน๑ตํอการตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือขําย 
   5. สํงเสริมให๎เกษตรกรและผู๎ประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เข๎าถึงแหลํงเงินทุนและความ
ชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง6. สํงเสริมบุคลากรด๎านการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
   1. สํงเสริมและพัฒนาความพร๎อมในทุกด๎านเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค๎าชายแดน 
   2. สํงเสริมการสร๎างผู๎ประกอบการให๎เข๎มแข็งด๎านการผลิตและพัฒนาศักยภาพด๎านการใช๎ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด๎านการผลิตให๎กับผู๎ประกอบการทุกระดับ 
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   3. สํงเสริมการสร๎างผู๎ประกอบการให๎เข๎มแข็งด๎านการตลาดและพัฒนาศักยภาพด๎านการท าธุรกิจ
ออนไลน๑ให๎กับผู๎ประกอบการทุกระดับ 
   4. สํงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให๎มีปริมาณและคุณภาพตามความต๎องการของผู๎ประกอบการ
ป๓จจุบันและนักลงทุนเปูาหมาย 
                    5. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค๎า การทํองเที่ยว และการ
ขยายตัวของเมือง 
  6. สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐให๎สามารถสนับสนุนการพัฒนาของ
ผู๎ประกอบการและเอ้ือตํอการเติบโตของเศรษฐกิจการค๎าและการลงทุน 
 ๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     วิสัยทัศน์การพัฒนา 
      “เมืองการค๎าชายแดน ดินแดนแหํงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตได๎มาตรฐานการให๎บริการครบถ๎วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร๎าง
พ้ืนฐานครบครัน ก๎าวทัน AEC” 
     พันธกิจ  
     1. สํงเสริมอาชีพให๎ประชาชน 
     2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานและปลอดภัย 
     3. สนับสนุนประชาชน องค๑กร หนํวยงาน ในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
     4. สร๎างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ทํองเที่ยว 
     5. พัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
     6. สนับสนุนและสร๎างแหลํงกระจายสินค๎าเกษตรและสินค๎าพ้ืนเมือง 
     7. สํงเสริมการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
     8. สนับสนุน สํงเสริมการดูแลสุขภาพ 
     9. พัฒนาสถานที่พักผํอนให๎มีมาตรฐานและปลอดภัย 
     10. สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อม 
     11. สร๎างความปลอดภัยให๎กับประชาชน 
     12. สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี 
     13. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
     14. สํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
     15. สํงเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     16. สํงเสริมความรู๎ของบุคลากรให๎ได๎มาตรฐาน 
     17. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาข๎อมูลในการพัฒนา 
     18. ปรับปรุง พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมขนสํงได๎มาตรฐาน 
     19. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
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     20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขํายคมนาคมให๎ครอบคลุม 
     21. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
     22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
   1.1 การสํงเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 การสํงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค๎าสูํสากล 
   1.3 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   2.1 การคมนาคมและการขนสํง 
   2.2 การสํงเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
   2.3 การผังเมือง 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาด๎านสังคม 
   3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห๑ 
   3.2 การพัฒนาและสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
   3.3 การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
   3.4 การสาธารณสุข 
   3.5 การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
   3.6 การรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
   3.7 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
   4.1 การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสํงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   4.2 การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ 
   4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   4.4 การพัฒนาแหลํงน้ า 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
   5.1 การสํงเสริมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
   5.2 การสํงเสริมและสนับสนุนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
   5.3 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ  
   6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
   6.2 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย๑สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
   6.3 การสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกในการท างาน 
   6.4 การสํงเสริมการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
   6.5 สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
     “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพร้อมก้าวหน้า 
  การศึกษาศาสนาก้าวล ้า   น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

     “หลวงพ่อเพชรขึ้นชื่อ เลื่องลือพระพุทธเมตา 
    พระปรางค์เขารักษ์ล้้าค่า      หัตถกรรมทอผ้าฝีมือดี” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ        
   ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน         
   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาด๎านสังคม     
   ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
   ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
   ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
   1. สํงเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุํมเกษตรกรภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหมํ และเกษตรสีเขียว 
   2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตํางๆ 
   3. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุํมเปูาหมาย 
   4. สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ๑และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   5. พัฒนาและสํงเสริมการศึกษาอยํางตํอเนื่อง บ ารุงสํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
   6. สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมแสดงความคิดเห็นรํวมตรวจสอบ
การด าเนินงานตํางๆ 
 2.4 ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนกลุํมสํงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนเพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได๎ มากขึ้น 
   2. จ านวนโครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตํางๆที่ อบต.จัดให๎มีขึ้นในแตํละปี 
   3. จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ อบต. เพ่ือขอรับ
สิทธิได๎รับบริการอยํางทั่วถึงทุกคน ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก๎ไขป๓ญหาความ
เดือดร๎อน 
   4. จ านวนครัวเรือนในต าบลดอนแสลบ สามารถบริหารจัดการขยะได๎ด๎วยตนเองเพ่ิมขึ้น มีการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรในพื้นที่มากข้ึน 
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   5. จ านวนประชาชนในเขต อบต. มีความรู๎และเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยว 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือขึ้น 
   6. องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบไทยมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
   1. จ านวนกลุํมสํงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนปีละ 2 กลุํม เพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมขึ้น และ
พ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 
   2.  อบต. จัดให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานในด๎านตํางๆ เพ่ือให๎บริการประชาชนได๎อยํางน๎อยหมูํบ๎านละ 
1 โครงการ 
   3. จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ อบต. เพ่ือขอรับ
สิทธิได๎รับบริการอยํางทั่วถึงทุกคน 100 เปอร๑เซ็นต๑ และประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการ
แก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนร๎อยละ 80 
   4. จ านวนครัวเรือนในต าบลดอนแสลบ สามารถบริหารจัดการขยะได๎ด๎วยตนเองเพ่ิมขึ้น มีการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรในพื้นที่มากข้ึนร๎อยละ 20 
   5. ประชาชนในเขต อบต. มีความรู๎และเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ือขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี   
   6. องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ  8๐ 
 2.6 กลยุทธ์ 
   1. การสํงเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
   3. การคมนาคมและการขนสํง 
   4. การสํงเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
   5. การผังเมือง 
   6. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห๑ 
   7. การพัฒนาและสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
   8. การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
   9. การสาธารณสุข 
   10. การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
   11. การรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
   12. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   13. การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสํงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   14. การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ 
   15. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   16. การพัฒนาแหลํงน้ า 
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   17. การสํงเสริมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
   18. การสํงเสริมและสนับสนุนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
   19. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
   20. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
   21. การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย๑สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
   22. การสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกในการท างาน 
   23. การสํงเสริมการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
   24. สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวม 
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ๑) พัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความปลอดภัย โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน              
ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
   ๒) พัฒนาระบบการศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
   ๓) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) ก าจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางมีระบบและมีความยั่งยืน 
   ๕) อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 



 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561 - 2565) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ 
     มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  ดังนี้ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ อบต.ดอนแสลบ ได๎ใช๎การ
วิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป๓จจัยและ
สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ศักยภาพด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   จุดแข็ง (S : Strength) 
    1. ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      2. ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานครบถ๎วน 
   3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
                     4. ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว 
อ๎อย มันส าปะหลัง ฯลฯ   
   5. มีความสงบไมํคํอยจะมีป๓ญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
                      6. มีวัด 10 แหํง ส านักสงฆ๑  ๑ แหํง   
                      7. มีกองทุนหมูํบ๎าน มีกลุํมอาชีพตํางๆ 
   จุดอ่อน (W : Weakness) 
          1. ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  
          2. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํไมํมีโรงงานในพ้ืนที่ 
                           3. ประชากรสํวนใหญํคือเด็กและผู๎สูงอายุ วัยแรงงานมีน๎อย 
          4. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
   โอกาส (O : Opportunity) 
          1.  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
          2. รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
    ข้อจ ากัด (T : Threat) 
          1. ป๓จจุบันองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ เป็น อบต.ขนาดกลาง มีหมูํบ๎าน 24 
หมูํบ๎าน   แตํมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของ 
อบต.ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
          2. งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 

             3. กฎหมายและระเบียบตํางๆในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
          4. การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ป๓ญหาได๎  
ต๎องอาศัยความเสียสละของชุมชนซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยาก 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนแสลบ
นั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เก่ียวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1.1 ประชาชนยังไมํรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํม
อาชีพอยํางเข๎มแข็งสํวนใหญํท าเฉพาะในครัวเรือน 
   1.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต๎องผํานพํอค๎าแมํค๎าคนกลาง 
  2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1 ประชาชนต๎องการเส๎นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
   2.2ไฟฟูาสํองสวํางทางและท่ีสาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  
   2.3 รางระบายน้ ายังไมํเพียงพอ ท าให๎มีน้ าขังเป็นบางจุด 
   2.4 แหลํงน้ าในการเกษตรไมํพอเพียงในชํวงฤดูแล๎งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค -
บริโภคและยังไมํได๎มาตรฐาน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   3.1 เด็กนักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอในระดับที่สูงกวําขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
   3.2 เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส๑ บุหรี่ เหล๎า ยาเสพติด และท๎องกํอนวัยอันสมควร   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   4.1 ป๓ญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
   4.2 ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
   5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมํคํอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมํ
คํอยมีผู๎สืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   6.1 ขาดอุปกรณ๑เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน  
   6.2 ประชาชนไมํคํอยให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ พ.ศ.๒๕61-2565 
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     แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
Strategy  Map 

 

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพร้อมก้าวหน้า 
      การศึกษาศาสนาก้าวล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 
6 ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
6 เป้าประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร
ภายใต้หลักปรชัญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรสีเขียว 

2. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความ

สะดวกและ
สาธารณูปโภค

ต่างๆ 

 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

.4 ส่งเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ์และดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

5. พัฒนาและ
ส่งเสริมการศกึษา
อย่างต่อเน่ือง บ ารุง
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

 

6. สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่วม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่างๆ 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความเข๎มแขง็ของ

ชุมชน 
ส านักปลัด 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง 

2 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองชําง 

3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคม ด๎านบริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป กองคลัง, ส านักปลัด 
ด๎านบริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัด 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความเข๎มแขง็ของ

ชุมชน 
ส านักปลัด 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห๑ ส านักปลัด 
4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

 

ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ส านักปลัด 

 ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักปลัด 
6 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการ

บริหารจัดการ 
ด๎านบริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองคลงั 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองชําง 

ด๎านบริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 3 ส านัก/กอง 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ             
1.1 แผนงานการเกษตร 6 460,000 9 610,000 3 150,000 4 400,000 3 150,000 43 1,770,000 
1.2แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2 700,000 2 700,000 3 540,000 6 600,000 6 600,000 19 3,800,000 
1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 7,737,800 2 7,737,800 - - - - - - 4 15,475,600 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,300,000 3 1,300,000 - - - - - - 6 2,600,000 

รวม 13 10,197,800 16 10,347,800 6 690,000 10 1,000,000 3 750,000 54 22,985,600 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 121 108,236,100 169 186,829,072 98 141,971,700 56 84,906,100 22 56,269,500 466 578,212,472 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 3,945,171 21 7,529,271 22 9,685,000 5 1,570,000 1 2,565,000 60 25,294,443 

รวม 132 112,181,271 190 194,358,343 120 151,656,700 61 86,476,100 23 58,834,500 526 603,506,915 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม             
3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 160,000 3 220,000 3 220,000 2 160,000 2 160,000 12 920,000 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 305,000 12 480,000 8 330,000 13 510,000 13 510,000 54 2,135,000 
3.3แผนงานสาธารณสุข 80 1,666,576 82 2,953,300 79 1,136,600 7 1,136,600 7 1,136,300 254 7,112,976 
3.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 5 800,000 15 2,270,000 34 2,370,000 18 2,370,000 15 2,140,000 126 25,475,172 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 4 855,00 5 955,000 5 475,000 5 475,000 5 475,000 24 1,275,000 
3.6 แผนงานการศึกษา 14 8,423,000 17 11,426,320 13 10,639,320 20 10,119,320 20 11,119,320 84 52,923,280 
3.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5,000,000 1 5,000,000 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000 

รวม 114 15,543,000 135 23,397,620 119 14,842,920 65 21,082,920 65 21,082,920 497 96,898,256 
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แบบ ผ. 01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 - - 1 50,000 1 50,000 4 200,000 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 3,800,000 8 5,350,000 2 750,000 2 350,000 2 350,000 16 10,600,000 
4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 2 114,262 1 50,000 1 50,000 1 50,000 6 314,262 

รวม 6 1,900,000 10 5,514,262 3 8,000 4 450,000 4 450,000 26 11,114,262 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 1,495,000 22 2,559,000 12 1,155,000 28 2,779,000 28 2,779,000 99 10,717,000 

รวม 9 1,495,000 22 2,559,000 12 1,155,000 28 2,779,000 28 2,779,000 99 10,717,000 
6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหาร
จัดการ 

            

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 21 3,389,500 26 3,881,100 16 2,129,500 24 2,909,500 24 2,909,500 111 15,219,100 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 16,100,000 3 16,100,000 1 300,000 4 15,611,400 3 15,611,400 13 63,452,800 
6.3 แผนงานงบกลาง 9 21,045,700 11 21,737,700 11 21,364,000 11 21,364,000 11 21,364,000 53 106,515,400 
                                            รวม 33 40,535,200 40 41,358,800 28 23,793,500 39 39,884,900 38 39,884,900 177 185,187,300 
                                     รวมทั้งสิ้น 307 185,468,847 412 276,619,125 287 192,668,120 206 151,752,920 167 123,861,320 1,379 910,370,333 
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แบบ ผ. 01 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการมหกรรมกีฬา
เกษตรดอนแสลบหรรษา 

 เพื่อชํวยเหลือให๎ประชาชนม ี
 รายได๎เพิ่มขึ้นจากการจ าหนําย  
 สินค๎าและมีกิจกรรมรํวมกัน 

 24  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 - - -  ประชาชนมีความเป็น 
 อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุเพื่อ
การเกษตร 

 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑การ 
 เกษตรที่จ าเป็นต๎องใช๎ส าหรับ  
 ประชาชนหรือในส านักงาน 
 อบต. 

 ส านักงาน อบต./   
 ประชาชน 24    
 หมูํบ๎าน 

10,000 10,000 - - -  ประชาชนมีความเป็น 
  อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

3 โครงการสํงเสริมการทํอง 
เที่ยวเชิงเกษตรและ
อนุรักษ๑ 

 เพื่อชํวยเหลือให๎ประชาชนม ี
 รายได๎เพิ่มขึ้น 

 24  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 - - -  ประชาชนมีความเป็น 
 อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในชุมชน 

 เพื่อชํวยเหลือให๎ประชาชนม ี
 ความรู๎และมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

 24  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 - - -  ประชาชนมีความเป็น 
 อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการสํงเสริมกลุํม 
อาชีพของเกษตรกร 

 เพื่อชํวยเหลือให๎ประชาชน 
 มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

 24  หมูํบ๎าน 100,000 100,000 - - - ประชาชนมีความเป็น 
อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

 เกษตรกรมีรายได๎  
 เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

6 โครงการสนับสนุนสัมมา 
ชีพชุมชนตามหลัปรัชญา 
เศรษฐกิพอเพียงและ 
เกษตรปลอดภัย 

 เพื่อให๎ประชาชนยึดแนว  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียงมาใช๎ในการด าเนิน  
 ชีวิตประจ าวัน ด๎วยความ 
 พอเพียง 

 จัดอบรมให๎ความรู๎  
 ประชาชนท่ัวไป 
 24 หมูํบา๎น 

200,000 200,000 - - - ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร๎อยละ 80 

 ประชาชนใช๎ชีวิต  
 อยํางพอเพียงม ี
 ความเป็นอยูํดีขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการสํงเสริมการท า 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 เพื่อสํงเสรมิให๎เกษตรกรได ๎
 ใช๎ปุ๋ยหมักชีวภาพแทน 
 ปุ๋ยเคม ี

 เกษตรกรทีส่นใจเข๎ารํวม 
 โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความเป็น 
อยูํท่ีดีขึ้นร๎อยละ 80 

 เกษตรกรมีรายได๎  
 เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

8 โครงการท๎องถิ่นรักษ๑โลก  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน 
 ต าบล ลดภาวะโลกร๎อน 

 ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนท่ี  
 สาธารณะ และส านักงาน   
 อบต. 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวในต าบลได ๎
ร๎อยละ 10 

 ต๎นไม๎เติบโตขึ้นให๎ 
 รํมเงาและความ  
 สวยงามในพ้ืนท่ี  
 ลดภาวะโลกร๎อน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการอนุรักษ๑พันธ ุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพฯ 

เพื่ออนุรักษ๑ทรัพยากร 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะพืช 
ตํางๆ เพื่อให๎ประชาชนได๎
ศึกษาหาความรู ๎

พื้นที่ปุาชุมชนบ๎านเขา 
ดินสอ 5 ไร ํ

- 30,000 30,000 30,000 30,000 มีพื้นท่ีที่เข๎ารํวมโครง 
การและมีการส ารวจ 
พันธุ๑พืชในพื้นที่ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 10 ของ
พื้นที่เปูาหมาย 

ประชาชนไดม๎ีพื้นท่ี
อนุรักษ๑ในชุมชน
รํวมกัน 

ส านักปลดั 

10 โครงการติดตั้งเครื่อง 
ท าปุ๋ยเม็ด หมูํที่ ๒๑ 
 บ๎านกาญจนาภเิษก 

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกร 
ได๎ใช๎ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
แทนปุ๋ยเคม ี

เพื่อเป็นการสํงเสรมิอาชีพ
ให๎กับประชาชนและเพิ่ม
รายได๎ให๎กับชุมชน 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ร๎อยละของประชาชน
ได๎รับประโยชน๑ 

ประชาชนได๎ใช๎ 
ประโยชน๑จากปุย๋ 
เม็ดลดคําใช๎จําย 
สร๎างรายได ๎

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานเสริมพัฒนา
ศักยภาพเครือขํายด๎าน
เศรษฐกิจชุมชน 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 ของประชาชนให๎ดีขึ้น 

 จัดอบรมให๎ความรู๎
ประชาชนท่ัวไป 24 
หมูํบ๎าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีความ  
 เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 
 ร๎อยละ 80 

 ประชาชนได๎รบัความรู ๎
 มาปรับใช๎ในชีวิต 
 ประจ าวัน 

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ของประชาชนให๎ดีขึ้น 

 สํงเสรมิอาชีพให๎กับกลุํม    
 อาชีพตํางๆและประชาชน 
 ที่สนใจ  24 หมูํบ๎าน 

200,000 200,000 - - - ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในอาชีพท่ีตนสนใจ
ร๎อยละ 80 

 ประชาชนมีความเป็น 
อยู ํดีขึ้น มีรายได๎   
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

3  โครงการสํงเสรมิกลุมํ 
อาชีพสานกระเป๋าจาก 
ซองกาแฟ หมูํที่ 14  
บ๎านเขาใหญ ํ

 เพื่อใช๎เป็นงบประมาณ 
 ในการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ๑  บริหารจัดการ 
กลุํม 

 เพื่อบริหารจดัการ 
 กลุํมอาชีพ 

- - 20,000 20,000 20,000 เพิ่มศักยภาพของ
กลุํมอาชีพ 

ประชาชนในกลุํมอาชีพ 
มีความเข๎มแข็งขึ้นและ 
มีศักยภาพของกลุํม    
อาชีพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

4 โครงการสํงเสริมกลุํม 
อาชีพผลิตถํานชาโค  
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ  

เพื่อใช๎เป็นงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ 
บริหารจดัการ กลุํม 

เพื่อบริหารจดัการกลุํม
อาชีพ 

- - 20,000 20,000 20,000 เพิ่มศักยภาพของ
กลุํมอาชีพ 

ประชาชนในกลุํมอาชีพ 
มีความเข๎มแข็งขึ้นและมี
ศักยภาพของกลุํมอาชีพ 

ส านักปลดั 

5  โครงการสํงเสรมิกลุมํอาชีพ
ผลิตเครื่องใช๎จาก 
วัสดุเหลือใช๎ หมูํที่ 20 
บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อใช๎เป็นงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ 
บริหารจดัการ กลุํม 

เพื่อบริหารจดัการกลุํม
อาชีพ 

- - - 20,000 20,000 เพิ่มศักยภาพของ
กลุํมอาชีพ 

ประชาชนในกลุํมอาชีพมี
ความเข๎มแข็งขึ้นและมี
ศักยภาพของกลุํมอาชีพ 

ส านักปลดั 

6 โครงการสํงเสริมกลุํม 
อาชีพกลุํมทอผ๎าบ๎าน 
หนองปลิง หมูํท่ี 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อใช๎เป็นงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ 
บริหารจดัการ กลุํม 

เพื่อบริหารจดัการกลุํม
อาชีพ 

- - - 20,000 20,000 เพิ่มศักยภาพของ
กลุํมอาชีพ 

ประชาชนในกลุํมอาชีพมี
ความเข๎มแข็งขึ้นและมี
ศักยภาพของกลุํมอาชีพ 

ส านักปลดั 

7 โครงการสํงเสริมกลุํม 
อาชีพกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
ผู๎ปลูกเมลํอน หมูํที่ 8 
 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อใช๎เป็นงบประมาณ 
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ 
บริหารจดัการ กลุํม 

เพื่อบริหารจดัการกลุํม
อาชีพ 

- - - 20,000 20,000 เพิ่มศักยภาพของ
กลุํมอาชีพ 

ประชาชนในกลุํมอาชีพมี
ความเข๎มแข็งขึ้นและมี
ศักยภาพของกลุํมอาชีพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนบ๎าน 
หนองปลิง 

เพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ของชุมชนบ๎านหนองปลิงให๎
เป็นที่รู๎จักมากขึ้นและ 
ให๎มีนักเที่ยวเพิ่มขึ้น 

พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
(1)กํอสร๎างทางจักรยานรอบ
บึง กว๎าง 4 เมตรยาว 860 
เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา 3,440 
ตร.ม.  
(2)กํอสร๎างศาลาพักผํอน 
ขนาดกว๎าง 6.60 เมตร ยาว 
5.90 เมตร สูง 6.07 เมตร 
จ านวน 2 หลัง 
(3) กํอสร๎างอาคารห๎องน้ า
สาธารณะ ขนาดกว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 8.00 เมตร 

7,687,800 7,687,800 - - - แหลํงทํองเที่ยวได๎รบั 
การพัฒนาในทุกด๎าน 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

มีนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

 โครงการพัฒนาแหลํงทํอง 
เที่ยวชุมชนบ๎านหนองปลิง 
(ตํอ) 

เพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ของชุมชนบ๎านหนองปลิง 
ให๎เป็นท่ีรู๎จักมากขึ้นและ 
ให๎มีนักเที่ยวเพิ่มขึ้น 

(4) กํอสร๎างลานกจิกรรม 
ขนาดพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
9,600 ตร.ม. 
(5) กํอสร๎างทางเดินรอบบึง 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 750 เมตร 

  - - - แหลํงทํองเที่ยวได๎รบั 
การพัฒนาในทุกด๎าน 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

มีนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80 

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริมการทํอง 
เที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตในชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธ๑การ 
ทํองเที่ยวในชุมชนให๎เป็น
ที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย 

จัดกิจกรรมตํางๆเพื่อสํง 
เสรมิการทํองเที่ยวในชุมชน 

50,000 50,000 - - - มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาใน
พื้นที่เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 80 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูํดีขึ้น มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการกํอสร๎างโรงสีข๎าว
ชุมชน 
 

เพื่อลดต๎นทุนในการผลิต
ข๎าวให๎กับประชาชน 

24  หมูํบา๎น 500,000 500,000 - - - ประชาชนมีความเป็นอยูํ
ที่ดีขึ้นร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการกํอสร๎างลาน 
ตากข๎าว 

เพื่อให๎มีสถานท่ีตากข๎าว
ให๎เกษตรกร 

24  หมูํบา๎น 300,000 300,000 - - - มีประชาชนมาใช๎พื้นที่
ร๎อยละ 60 

เกษตรกรมีสถานท่ี 
ตากผลผลิต 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงสถาน 
ที่ทํองเที่ยวในต าบล 

เพื่อให๎นักทํองเที่ยวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน 

24  หมูํบา๎น 500,000 500,000 - - - มีนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 60 

นักทํองเที่ยวได๎รับ
ความสะดวกสบาย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563 

(บาท) 
2564 
(บาท) 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางหมูํที่ 1  
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยางหมู ํ
ที่ 1 เช่ือมหมูํที่ 23 ถึง
หน๎าท่ีท าการ อบต.ดอนแส
ลบ กว๎าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร 

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้ า หมูํที่ 1  
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อใหน๎้ ามีรางน้ า 
ระบายน้ าปูองกัน 
น้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ าบ๎าน 
นายนาทีถึงบ๎านนาย 
ปราโมทย๑ หลักเพชร หมู ํ
ที่ 1 ขนาด 0.40 x 0.50 
เมตร ยาว 300 เมตร 

350,000 350,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
 2.ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 1 บ๎านดอนแส
ลบ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณหลังวัดสระ
กระเบื้อง กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 ลดการเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๕๖5 
บาท 

4 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยางจากวัด
สระกระเบื้องหมูํ 1 – หมูํ 
13 กว๎าง 8 เมตรยาว 
5,000 เมตร 

- 10,000,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวกลดการเกิดอุบตัิเหตุ     

กองชําง 

5 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายขําว หมูํที่ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับทราบข๎อมลูขําว 
สารตาํงอยํางทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายขําว
พร๎อมอุปกรณ๑เครื่องขยาย
เสียง 

- - 300,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสารอยําง
ทั่วถึง     

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 1บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 และลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

7 โครงการซํอมแซมถนน 
หินคลุกบดอดัแนํน  
หมูํที่ 1บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนโดยใช๎หินคลุก
บดอัดแนํนบริเวณสายหนอง
พอนห๎วยบาก 

- - 500,000 - - 1.ร๎อยละของประชาชน 
เดินทางสะดวก 2. ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิดอุบตัิเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561(บาท) 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการตํอเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ
ที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ตํอเติมถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าล าห๎วยวังหิน หมูํ
ที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท า 
การเกษตรในในฤดูฝน 

สร๎างฝายชะลอน้ า 
ล าห๎วยวังหิน 3 จดุ 
กว๎าง 30 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของเกษตรกร 
ที่มีน้ าใช๎ท าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1.เกษตรกรมีน้ าใช๎ท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

10 โครงการวางทํอระบาย
น้ า  หมูํที่ 2  
บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด กว๎าง 50 ซม. 
ยาว 250 เมตร  
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
 2. ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 2  
บ๎านพนมนาง สายพนม
นาง-โปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

สายพนมนาง–โปุงสวรรค๑ 
ขนาด กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          
3.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

12 โครงการเจาะบํอบาดาล 
หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 
 

เจาะบํอบาดาลพร๎อมถัง 
จ านวน 2 บํอ 

- - 500,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 2 บ๎านพนม
นาง สายดอนสูง –  
วังหิน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง  
กว๎าง  4.00  เมตร  
ยาว 1,735 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561(บาท) 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

 เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
 เสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

600,000 600,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

15 โครงการขุดลอกทํอ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

ขุดลอกทํอระบายน้ า 
กว๎าง 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1. ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
 2. ลดป๓ญหาน้ าทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

16 โครงการเจาะบํอ
บาดาล หมูํที่ 3 
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 
 

เจาะบํอบาดาลพร๎อมถัง 
จ านวน 1 บํอ 

- - 500,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 150 เมตร 

400,000 400,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ 
3 ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่ 4 
บ๎านวังนาค– หมูํที่ 7 
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยาง 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- 900,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ 
3.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ

กองชําง 

19 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังโดยใช๎หินคลุก 
หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนลูกรังโดยใช๎
หินคลุกเส๎นคันคลอง 10 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร 

1,500,000 1,500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ 
3.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหต ุ

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกํอสร๎างรั้ว
ลานเอนกประสงค๑  
หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนมีสถาน 
ทีส่ํวนกลางหมูํบ๎านที ่
เป็นสัดสํวนปลอดภัย 

กํอสร๎างรั้ว สูง 120 
ซม. ยาว 136 เมตร 

- 300,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ีใช๎
ประโยชน๑  2. ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนมี
สถานท่ีศูนย๑กลาง
หมูํบ๎านใช๎ประโยชน๑
รํวมกัน 

กองชําง 

21 โครงการขุดสระปรับ 
ภูมิทัศน๑ หมูํที่ 4  
บ๎านวังนาค 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑ใน
พื้นที ่

ขุดสระปรับภูมิทัศน๑ 
ขนาด 1 ไรํ 2 งาน 

- - 50,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ีใช๎
ประโยชน๑  2. ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ            

1. มีภมูิทัศน๑ในพ้ืน 
ที่ดีขึ้น 
 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าทิ้งใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 4บ๎าน
วังนาค 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า 
กว๎าง 20 เมตร ยาว 
100 เมตร  
 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม
ขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
 2. ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า หมูํที่ 5  
บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างทํอระบายน้ า  
ยาว 3,000 เมตร  
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1. ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
 2. ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการซํอมแซม
ถนนลูกรังโดยใช๎หิน
คลุก หมูํที่ 5  
บ๎านเขารักษ๑ 
 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนลูกรังโดยใช๎
หินคลุกกว๎าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร 

- 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

25 โครงการขุดลอกคลอง
น้ า หมูํที่ 5 บ๎านเขา
รักษ๑ 
 

เพื่อให๎น้ าเข๎าสระ 
หนองนกทอง 

ขุดลอกคลองน้ า  
ระยะ 1,000 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1. มีน้ าเข๎าสระหนอง
นกทองไว๎เพื่อการ 
เกษตร 

กองชําง 

26 โครงการขุดลอกสระ
น้ าใช๎ หมูํที่ 5 บ๎านเขา
รักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อยํางเพียงพอ 

ขุดสระน้ าใช๎วัดเขารักษ๑ 
กว๎าง 50 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว ๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 ส่งเสรมิการพฒันาการคา้ การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 5 บ๎านเขา
รักษ๑ เชื่อมหมูํที่ 9  
สายเขากระดวง – 
บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง กว๎าง 6 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 

- 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 ม. ยาว  
200 ม. หนา 0.15 ม. 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

29 โครงการวางทํอ
ระบายน้ าในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ภายใน
หมูํบ๎าน 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2.ร๎อยละของประชาชนพึง 
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต๎  
ซอยบ๎านนายธน ู

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอยบ๎านนาย
ธนู เดชา นางเง็ก ลาภผล
ทวีคูณ 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก  
2. ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎
 ซอยบ๎านนายประสม 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
เส๎นทางในการ 
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณซอย 
บ๎านนายประสม หนูอ๎น 

- 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            
3. รอยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎น หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท า
การเกษตรในฤดูแล๎ง 

สร๎างฝายน้ าล๎น  1 จุด - 500,000 - - - 1.ร๎อยละของเกษตรกรที่มี
น้ าใช๎ท าการเกษตรเพิม่ขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ          

1.เกษตรกรมีน้ าใช๎ท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

33 โครงการติดตั้งตู๎น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ หมูํที่ 6 
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
มีน้ าบริโภคที่สะอาด 

ติดตั้งตู๎น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
จ านวน 1 ตู ๎

- - 100,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี 
มาใช๎บริการ  2. ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ          

1. ประชาชนได๎ม ี
น้ าสะอาดบริโภค 
ในครัวเรือน 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างค ู
ระบายน้ าคอนกรีต  
หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างคูระบายน้ า
คอนกรีต กว๎าง 0.80 
เมตร ยาว 450 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 

- - - 300,000 - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม
ขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะ 
ดวกเวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการวางทํอระบาย 
น้ าในหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า  
กว๎าง 2 เมตร  
ยาว 200เมตร 
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง 
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
 2.ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างถนน  
ลาดยาง หมูํที่ 7 บ๎าน 
หนองปลิง สายสะพาน
หนองปลิง - บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยาง  
กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 2.ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ 
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

37 โครงการปรับปรุง 
โรงน้ าดื่ม หมูํที่ 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎สามารถบรรจุน้ า 
ดื่มจ าหนํายให๎ประชาชน 
ทั่วไปสร๎างรายได๎ให๎ชุมชน 

ปรับปรุงโรงน้ าดื่ม ตดิตั้ง
เครื่องบรรจุขวด เครื่อง
บรรจุแก๎ว 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของครัวเรือนท่ีได ๎
รับผลประโยชน๑  2.ร๎อยละ 
ของประชาชนพึงพอใจ            

1.ประชาชนในหมูํ 
บ๎านมีรายไดเ๎พิ่มขึ้น 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างถนน  
ลูกรังโดยใช๎หินคลุก  
หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการกํอสร๎างถนน  
หินคลุกบดอดัแนํน  
หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนหินคลุกบด 
อัดแนํนรอบคันสระหนอง
ชํางเลํน กว๎าง 4 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก  2ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 8 บ๎านหนอง 
นางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

41 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เป็นถนนลูกรัง หมูํที่ 8 
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดินเป็นถนน
ลูกรัง กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร พร๎อมฝ๓ง 
ทํอน้ าขนาด 60 ซม. 
 จ านวน 6 จุด 

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกํอสร๎างฝาย 
น้ าล๎น หมูํที่ 8  
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท า 
การเกษตรในฤดูแล๎ง 

สร๎างฝายน้ าล๎น  2 จุดพร๎อม 
วางทํอน้ าเข๎าออกซ๎ายขวา  
ล าห๎วยสายวังหีบ ขนาดทํอ 
100 ซม. จ านวน 8 จุด  

900,000 900,000 - - - 1.ร๎อยละของเกษตรกรที่มี
น้ าใช๎ท าการเกษตรเพิม่ขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1.เกษตรกรมีน้ าใช๎ 
ท าการเกษตรเพิ่ม 
ขึ้น 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างถัง
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 8 
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อุปโภคบริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างถังประปา 
หมูํบ๎าน 1 จุด 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น   2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชน 
มีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างฐาน
พร๎อมถังน้ าดื่ม หมูํที่ 8 
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อุปโภคบริโภค 
อยํางเพียงพอ 

สร๎างฐานพร๎อมถัง ขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 4 ถัง 

- 150,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น  2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภคเพียงพอ 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างคลอง
ซอยสํงน้ า หมูํที่ 8 บ๎าน
หนองนางเลิ้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท า 
การเกษตรในฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างคลองซอยสํงน้ า 
กว๎าง 50. ซม. ยาว 500 
เมตร 

- 500,000 - - - 1.ร๎อยละของเกษตรกรที่มี
น้ าใช๎ท าการเกษตรเพิม่ขึ้น 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1.เกษตรกรมีน้ าใช๎ท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการกํอสร๎างวางทํอ 
ระบายน้ า หมูํที่ 8 บ๎าน 
หนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ 
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎มีการระบาย 
น้ าปูองกันน้ าทํวมขัง 

ขนาดทํอ PVC 8 นิ้ว 
จ านวน  4  ทํอน 

 - 500,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนักและ
ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

47 
 

โครงการกํอสร๎างถนน ลูกรัง  
หมูํ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง  
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง 
กว๎าง 5 เมตร ยาว
1,650 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร   
   เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 บ๎าน
กรับ เชื่อม หมูํ 16 บ๎าน 
วังข๎าวใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
เส๎นทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร 

800,000 800,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังบดอัดแนํนหมูํที่ 9  
บ๎านกรับเชื่อม หมูํ 5 
เส๎นเขากระดวง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง หมูํ 9  
- หมูํ 5 กว๎าง 6 เมตร 
 ยาว 1,200 เมตร 

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี 
ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

50 โครงการขุดลอกล าห๎วย 
หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อยํางเพียงพอ 
 

ขุดลอกล าห๎วยทางน้ า  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ใช๎ประโยชน๑  2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

51 โครงการรางระบายน้ า
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ 9 
บ๎านกรับ 

เพื่อให๎มีการระบาย 
น้ าปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 2 
สาย ระยะ 60 เมตร 
 และ 100 เมตร 
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

ท าให๎น้ าไหลสะดวกเวลา
ฝนตกหนักและลด
ป๓ญหาน้ าทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

52 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาว หมูํที่ 10 
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยาว 
หมูํ 10 กว๎าง 6 ม.  
ยาว 1,000 ม. บริเวณ 
ทางแยกท่ีพักสายตรวจ 

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
เชื่อมบ๎านวังกาบ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล. บริเวณ
หน๎าบ๎านสารวัตรประสม 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร 

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

54 โครงการวางทํอระบายน้ า
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 10 
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎ท าการเกษตรอยําง 
เพียงพอ 

วางทํอระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร หมูํที่ 10 ตํอ
จากซอย 5 

- 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว๎ใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
บริเวณซอย 1 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล. บริเวณ
ซอย 1 กว๎าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ    

กองชําง 

56 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
บริเวณซอย 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล. บริเวณ
ซอย 2 กว๎าง 4 เมตร ยาว 
250เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1บ๎าน 
หนองปล๎องบริเวณซอย 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน คสล. 
บริเวณซอย 4 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 270เมตร 

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก 2.ท า 
ให๎ลดการเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
10 บ๎านหนองปล๎อง บริเวณ
ซอย 6/1 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน คสล. 
บริเวณซอย 6/1  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 270เมตร 

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
10 บ๎านหนองปล๎อง 
 บริเวณซอย 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน คสล. 
บริเวณซอย 7 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 250เมตร 

- - 500,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

60 โครงการขุดคลองดิน หมูํที่ 
10 บ๎านหนองปล๎อง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อยํางเพียงพอ 
 

ขุดคลองดินสายแยกจาก
คลองซ๎าย L1 บรเิวณบ๎าน
ตลาดเขตผํานบ๎านหนอง
ปลิงผํานบ๎านวังกาบ 

- - - 900,000 - 1. ร๎อยละของ
ประชาชนท่ีใช๎ประโยชน๑  
2.ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว ๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว หมูํที่ 10 
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับทราบข๎อมลูขําว 
สารตาํงอยํางทั่วถึง 

สร๎างหอกระจายขําว
พร๎อมอุปกรณ๑เครื่อง
ขยายเสยีง 

- - 300,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ีไดร๎ับ
ประโยชน๑      2.ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ            

1.ท าให๎ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูลขําวสาร 
อยํางทั่วถึง     

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล.  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

63 โครงการกํอสร๎างถนน
หินคลุกบดอดัแนํน  
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนหินคลุกบด
อัดแนํน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

1,500,000 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

64 โครงการวางทํอ
ระบายน้ าทิ้ง หมูํที่ 
11 บ๎านใหมํ 
 

เพื่อให๎มีการระบาย 
น้ าปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางระบายน้ า  
ระยะ 200 เมตร  
ขนาดทํอ 30 ซม. 
 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนักลด 
ป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการเปลี่ยนทํอ
ประปาภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อุปโภคบริโภคอยําง 
เพียงพอ 

เปลี่ยนทํอประปาภายใน
หมูํบ๎านขนาดทํอ pvc 
 2 นิ้ว 

- 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชนมีน้ าใช๎
เพิ่มขึ้น 
2.ร๎อยละของประชาชนพึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 11 
บ๎านใหมํ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร 

- 1,600,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล. 
 กว๎าง 3 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการติดตั้งถังประปา  
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ 
อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ 

ติดตั้งถังประปาใหมํ 
จ านวน 1 ถัง 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น    2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ         

ท าให๎ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองชําง 

70 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 12 
 บ๎านเขาดินสอ ต.ดอนแสลบ 
เชื่อมหมูํที่ 7 บ๎านเขาศาลา  
ต.ห๎วยกระเจา 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 550 เมตร 

1,993,000 - - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ   
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 ลดการเกิดอุบัตเิหตุ     
 

กองชําง 

71 โครงการกํอสร๎างหอ 
กระจายขําว หมูํที่ 12  
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ 
ทราบข๎อมูลขําวสารตําง 
อยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างหอกระจายขําว
พร๎อมอุปกรณ๑เครื่อง
ขยายเสยีง 

300,000 300,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑  2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง     

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
12 บ๎านเขาดินสอซอย 2 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ 12 บ๎าน 
เขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนลูกรัง 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

1,500,000 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 2.ท าใหล๎ด 
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 12 บ๎าน 
เขาดินสอ เส๎นบ๎านเกํา 
 – เขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
2,000เมตร 

- 1,700,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก  2. ท าให๎ลด
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลูกรัง หมูํที่ 12 บ๎านเขา
ดินสอ เส๎นหนองสามสิบ 
 - เขาศาลา 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง 
 กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 2,500เมตร 

- 1,800,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ 
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

76 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 
เส๎นวัดเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคสล. 
 กว๎าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- - 800,000 - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

101 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการขุดลอกสระน้ า
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอ 
 

ขุดสระน้ าจ านวน 10 
ไรํ (สระประปา) 

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว ๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

78 โครงการขยายเขตประปา 
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอ 
 

ขยายเขตประปาระยะ 
700 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑  2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

79 โครงการเดินทํอเมน
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 13 
บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอ 

เดินทํอเมนประปา
ระยะ 3,000 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

80 โครงการติดตั้งเครื่อง 
กรองน้ าผสมคลอรีน  
หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช๎ในหมูํบ๎าน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
ผสมคลอรีน 1 เครื่อง 

- - 200,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว๎ใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการเดินทํอเมนประ 
ปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 13  
บ๎านโปุงสวรรค๑ จากหมู ํ
 13 ไป หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอ 

เดินทํอเมนประปาระยะ 
1,500 เมตร 

- - - 500,000 - 1.ร๎อยละของประชาชนท่ีใช๎
ประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ประชาชนมีน้ าไว ๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 13 บ๎านโปุง
สวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 
4.00 ม.  ยาว 200.00     
ม.หนา 0.15 ม. 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ใช๎ประโยชน๑ 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก2. ท าให๎
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

83 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง หมูํที่  
14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยาง 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 
5,000เมตร 

1,700,000 1,700,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 2 ท าให๎ลด
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

84 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังบดอัด หมูํที่ 14 
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

- 1,200,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก  
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการขุดลอกล าห๎วย 
หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอ 
 

ขุดลอกล าห๎วย  
กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 5,000 เมตร 

- - 1,500,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ใช๎ประโยชน๑ 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1.ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยางแอสฟ๓สติก คอนกรตี หมูํ
ที่ 15 บ๎านหนองเจริญ
ทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลาดยาง 
กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 3,000เมตร 

1,700,000 1,700,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

87 โครงการกํอสร๎างโรงเรือน
พร๎อมติดตั้งเครื่องท าน้ าดืม่  
หมูํที่ 15 บ๎านหนองเจริญ
ทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช๎ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างโรงเรือนพร๎อม
ติดตั้งเครื่องท าน้ าดื่ม 
ขนาดบรรจุน้ า  
6,ooo ลิตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ใช๎ประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว๎ใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

88 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 15 
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
เส๎นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300เมตร 

- 400,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            
3. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 16บ๎านวัง 
ข๎าวใหมํ เส๎นคลอง 10 –  
หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
เส๎นคลอง 10 - หมูํ 4 

1,500,000 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

90 โครงการซํอมแซมถนนลูก 
รังโดยใช๎หินคลุกบดอัด 
แนํน หมูํที่ 16 บ๎านวังข๎าว 
ใหมํ จากคลอง10 –หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 
3,500เมตร เส๎นคลอง 10 
- หมูํ 4 

1,500,000 1,500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

91 โครงการเจาะบํอบาดาล  
หมูํที่ 16 บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อุปโภคบริโภค 
อยํางเพียงพอ 
 

เจาะบํอบาดาล จ านวน 1 
บํอพร๎อมหอถังและตดิตั้ง 
ซับเมอร๑สบรเิวณบ๎านนางแสง
เดือน แดงเข๎ม 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชน 
มีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 

92 โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว หมูํที่ 16 
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับทราบข๎อมลูขําว 
สารตาํงอยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างหอกระจายขําว
พร๎อมอุปกรณ๑เครื่องขยาย
เสียง 

300,000 300,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑  2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

105 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังโดยใช๎หินคลุก หมูํที่ 
16บ๎านวังข๎าวใหมํ  

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนลูกรังโดย
ใช๎หินคลุกภายใน
หมูํบ๎าน 3 จุด 
 

- 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

94 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 17 บ๎าน 
วังแสนสุข  

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร  

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

95 โครงการขุดลอกคลองทิ้ง
น้ า หมูํที่ 17 
บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

ขุดลอกคลอง  
กว๎าง 200 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

700,000 700,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวกเวลา
ฝนตกหนัก 
 2. ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

96 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังโดยใช๎หินคลุก 
หมูํที่ 17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

1,200,000 1,200,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 2. ท าให ๎
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการเจาะบํอบาดาล  
หมูํที่ 17 บ๎านวังแสนสุข 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ 
อุปโภคบรโิภคอยําง 
เพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาด 
ปากบํอ 4 นิ้ว  
จ านวน 1 บํอ 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนมีน้ า 
ใช๎เพิ่มขึ้น 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ          

1. ท าให๎ประชาชน 
มีน้ าใช๎อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

กองชําง 

98 โครงการรางระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 18 
บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
กว๎าง 60 ซม.  
ยาว 500 เมตร 2 
เส๎นทาง 

500,000 - - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวกเวลา
ฝนตกหนัก 
 2.ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
ขังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

99 โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ 18 
บ๎านทํุงเจริญ  

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500เมตร  
ทางไปต าบลจระเข ๎

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

100 โครงการจดัท าระบบเสยีง
ตามสายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 18 บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ 
ทราบข๎อมูลขําวสาร 
ตํางอยํางท่ัวถึง 

จัดท าระบบเสยีงตามสาย
ระยะ 1,500 เมตร 
จ านวน 6 จุด 

- 120,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ได๎รับประโยชน๑ 2. ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการขุดลอกคูคลอง
ระบายน้ า หมูํที่ 18 
บ๎านทํุงเจริญ 
 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 4 เมตร  ระยะ 
ทาง 2,000 เมตร 

- - - 600,000 - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า หมูํที่ 19  
บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

เลียบถนนใหญํ  
กว๎าง 60 ซม.  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ าทํวม 
ขังในบ๎านเรือน 
2.ร๎อยละของประชาชนพึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

103 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 19 บ๎าน 
ดอนทวีทรัพย๑เส๎นบ๎าน 
ปูาร าพึง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
เส๎นบ๎านปูาร าพึง 

300,000 300,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ 
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

104 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 19  
บ๎านดอนทวีทรัพย๑  
เส๎นบ๎านลุงแค 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
เส๎นบ๎านลุงแค 

400,000 400,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 2. ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ   
3.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2. ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง 
น้ าประปาหมูํบ๎าน หมูํที่  
19   บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี
น้ าบริโภคที่สะอาด 

ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปาหมูํบ๎าน 

- - 100,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ีมา 
ใช๎บริการ   2.ร๎อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ          

1. ประชาชนได๎มีน้ า
สะอาดบริโภคใน
ครัวเรือน 

กองชําง 

106 โครงการกํอสร๎างถนนลูก 
รังโดยใช๎หินคลุกหมูํที่ 19 
บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร  

- - 400,000 - - 1.ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
 2.ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชน 
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ 
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

107 โครงการจดัท าระบบเสยีง 
ตามสายในหมูํบ๎าน หมูํที ่
 19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับทราบข๎อมลูขําวสาร 
ตํางอยํางท่ัวถึง 

จัดท าระบบเสยีงตาม
สายในหมูํบ๎าน 

- - - 120,000 - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี 
ได๎รับประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนได ๎
รับทราบข๎อมลูขําว 
สารอยํางทั่วถึง     

กองชําง 

108 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยาง หมูํที่ 20 
บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
ระยะทาง 750 เมตร 
 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 20 
บ๎านดอนมะรุม 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 120 
เมตร  

- 400,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
 2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ 
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 20บ๎าน 
ดอนมะรมุ (สายที่ 2) 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กว๎าง 2.5 เมตร ยาว 
200 เมตร  

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก    
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

111 โครงการซํอมแซมถนนโดย
ใช๎หินคลุก หมูํที่ 
 20 บ๎านดอนมะรมุ  

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนโดยใช๎ 
 หินคลุก ระยะทาง  
1,200 เมตร (2สาย) 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

112 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. หมูํที่ 
20 บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.50 เมตร  
ยาว 106 เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - 500,000 - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2. ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

110 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีต พร๎อมรางระบายน้ า
กลาง หมูํที่ 21 บ๎าน
กาญจนาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชนเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนพร๎อมราง
ระบายน้ า กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร  

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

114 โครงการจดัท าระบบเสยีง
ตามสาย หมูํที่ 21 บ๎าน
กาญจนาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ทราบข๎อมูลขําวสารตําง
อยํางทั่วถึง 

จัดท าระบบเสยีงตาม
สายจากบ๎านผู๎ใหญํถึง
หน๎าวัดระยะ 700 ม. 

70,000 70,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชนท่ี 
ได๎รับประโยชน๑   2.ร๎อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง     

กองชําง 

115 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าเลียบถนนใหญํ 
หมูํที่ 21 บ๎านกาญจนา
ภิเษก 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

เลียบถนนใหญํ กว๎าง 
0.60 เมตรยาว 600 
เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

116 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 21 บ๎าน
กาญจนาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร  

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

111 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการกํอสร๎างลาน 
คอนกรีตเอนกประสงค๑ 
หมูํที่ 22 บ๎านสันตสิุข 

เพื่อใช๎ประโยชน๑ส าหรับ
ประชาชนในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างลานคอนกรีต 
เอนกประสงค๑  
จ านวน 1 แหํง 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน 
ที่ได๎รับประโยชน๑ 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ในการใช๎ลาน
เอนกประสงค๑  

กองชําง 

118 โครงการกํอสร๎างราง 
ระบายน้ า หมูํที่ 22 
 บ๎านสันติสุข 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า
ในหมูํบ๎าน 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

119 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังสายวังตะแก๎ว  
หมูํที่ 22 บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 
2,500เมตร  

900,000 900,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

120 โครงการปรับปรุงลูกรัง 
หมูํที่ 22 บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงลูกรัง กว๎าง  
5.00 ม. ยาว 
500.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - 500,000 - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการกํอสร๎างโรงเรือน
พร๎อมติดตั้งเครื่องท าน้ าดืม่  
หมูํที่ 22 บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช๎ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างโรงเรือนพร๎อมติด 
ตั้งเครื่องท าน้ าดื่มขนาด 
บรรจุน้ า 6,ooo ลิตร 

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของประชาชนท่ี 
ใช๎ประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว๎ใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

122 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
หมูํที่ 23 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท า 
การเกษตรในฤดูแล๎ง 

สร๎างฝายน้ าล๎น  ตรงข๎าม
นานายประกอบ ยอดโสภ ี

500,000 500,000 - - - 1.ร๎อยละของเกษตรกรที่ม ี
น้ าใช๎ท าการเกษตรเพิม่ขึ้น 

1.เกษตรกรมีน้ าใช๎ท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

123 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าในหมูํบ๎านหมูํที่ 23 
 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
ความยาว 130 เมตร 

200,000 200,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

124 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ าเลียบถนนใหญํ หมูํที่ 23  
บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
ความยาว 350 เมตร 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนัก 
2.ลดป๓ญหาน้ าทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการกํอสร๎างถนน 
 ลาดยาง หมูํที่ 24  
บ๎านทํุงรวงทอง เช่ือม  
หมูํ 17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร  

900,000 900,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

126 โครงการวางทํอ 
ระบายน้ า หมูํที่ 24  
บ๎านทํุงรวงทอง 

เพื่อให๎มีการระบายน้ า 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า ระยะ 
700 เมตร 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของการลดน้ า
ทํวมขังในบ๎านเรือน 
2. ร๎อยละของประชาชน 
พึงพอใจ            

1.ท าให๎น้ าไหลสะดวก
เวลาฝนตกหนัก ลด
ป๓ญหาน้ าทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

127 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
24 บ๎านทํุงรวงทอง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังใน
หมูํบ๎านชํวงฤดูเก็บเกี่ยว 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2 .ร๎อยละที่อุบัติเหตุลดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ     

กองชําง 

128 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที่ 24  
บ๎านทํุงรวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนน กว๎าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร  

7,359,600 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวกลดการ
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการซํอมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสยีหายจากกรณีภัย
พิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย หมูํที่ 1 – 
หมูํที่ 24 

500,000 500,000 - - - 1 ร๎อยละของประชาชนเดิน 
ทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1. ท าให๎ประชาชนเดิน 
ทางสะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

130 โครงการซํอมแซมบ๎าน 
เรือนประชาชนท่ีได๎รับ
ความเดือนร๎อนจากกรณ ี
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ ี
ที่อยูํอาศัยที่ปลอดภยั 

ซํอมแซมบ๎านเรือนท่ี
เสียหาย หมูํที่ 1 –  
หมูํที่ 24 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนท่ี
ได๎รับความชํวยเหลือ 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

131 โครงการแกไ๎ขป๓ญหาความ
เดือดร๎อนให๎กับประชาชน 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎นทาง 
ในการคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซํอมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย หมูํที่ 1 –  
หมูํที่ 24 

500,000 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก 
2.ร๎อยละที่อุบัตเิหตลุดลง 

1.ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

132 โครงการเจาะบํอบาดาล  
หมูํที่ 19 บ๎านดอนทวี
ทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ 
อุปโภคบรโิภคอยํางเพยีงพอ 
 

เจาะบํอบาดาลพร๎อมถัง 
สูง 15 เมตร ความจุ 
15,000 ลิตร พร๎อม
เครื่องกรองน้ า 

- 500,000 - - - 1. ร๎อยละของประชาชนมี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชนพึง
พอใจ          

1. ท าให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวก     
2.ท าให๎ลดการเกดิอุบัติเหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

133 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ห๎องน้ าภายในบริเวณที่ท า
การ อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อให๎มีห๎องน้ ารองรับ 
ผู๎มาตดิตํอราชการและ 
รองรับคณะศึกษาดูงาน 
ได๎เพียงพอ 

กํอสร๎างอาคารห๎องน้ า 
ขนาด กว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

419,700 - - - - อาคารห๎องน้ า ขนาด 
กว๎าง 3.50 เมตรยาว 8 
เมตร จ านวน 1  อาคาร 

มีห๎องน้ ารองรับผูม๎าติด 
ตํอราชการและคณะ
ศึกษาดูงานอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

134 โครงการตํอเติมห๎องเก็บ
ของภายในที่ท าการ อบต.
ดอนแสลบ 

เพื่อเก็บเอกสารตํางๆ 
ให๎เป็นระเบยีบเรียบร๎อย 

ตํอเติมห๎องเก็บของ ขนาด
กว๎าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
หรือ พท.ไมํน๎อยกวํา 
 40 ตร.ม. 

210,000 - - - - ห๎องเก็บของ ขนาด กว๎าง 
 5 เมตร ยาว 8 เมตร หรือ 
พท.ไมํน๎อยกวํา 40 ตร.ม. 
จ านวน 1 ห๎อง 

การเก็บเอกสารตาํงๆ 
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

กองชําง 

135 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค๑เป็นห๎อง
ประชุม 

เพื่อจะไดม๎ีห๎องประชุม 
ขนาดใหญํรองรับคณะ 
ศึกษาดูงาน 

ปรับปรุงอาคาอเนกประสงค๑ 
เป็นห๎องประชุม กว๎าง 15 
เมตร ยาว 25 เมตร 

1,536,000 1,536,000 - - - อาคารอเนกประสงค๑เป็น
ห๎องประชุม กว๎าง 15 
เมตร ยาว 25 เมตร  

มีห๎องประชุมขนาดใหญํ
รองรับคณะศึกษาดูงาน 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

136 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว๎าง 5 เมตร 
 ยาว 160 เมตรหรือ พท. 
ไมํน๎อยกวํา 800 ตร.ม. 

472,400 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

137 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว๎าง 5 ม. 
ยาว 160 ม. หรือ พท.ไมํ
น๎อยกวํา 800 ตร.ม. 

472,400 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

138 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
6 บ๎านตลุงใต๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พท.ไมํน๎อยกวํา 800 
ตร.ม. 

476,500 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

139 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
7 บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 5 ม. ยาว 
160 ม. หนา 0.15 ม. หรือ 
พท.ไมํน๎อยกวํา 800 ตร.ม. 

472,400 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

140 โครงการกํอสร๎างรั้วบริเวณ
ที่ท าการ อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อดูแลรักษาความ 
ปลอดภัยของส านักงาน 

กํอสร๎างรั้ว ขนาด สูง 2.50 
ม. ยาว 155 ม. 

417,800 417,800 - - - รั้ว ขนาด สูง 2.50 ม. 
ยาว 155 ม. 
จ านวน 1 แหํง 

มีรั้วรอบส านักงานท า 
ให๎การรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย๑สิน 
ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

141 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 6 
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎มีน้ าประปาใช๎ 
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา ขนาด
ทํอ pvc เส๎นผาํศูนย๑กลาง 2 
นิ้ว ระยะทาง 380 ม. 

50,800 - - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าประปาใช๎ 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

142 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือ 
พท.ไมํน๎อยกวํา 800 ตร.ม. 

476,500 - - - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก จ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

143 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.หรือ 
พท.ไมํน๎อยกวํา 800 ตร.ม. 

476,500 - - - - ถนนคอนกรตีเสริม 
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

144 โครงการกํอสร๎างปูาย
ประชาสมัพันธ๑ 

เพื่อประชาชนไดร๎ับ 
ทราบข๎อมูลอยํางทั่วถึง 

กํอสร๎างปูาย ขนาดกว๎าง 3 ม.
สูง 4 ม. จ านวน 6 ปูาย หมูํที่ 
1,2,5,6,8 และ 10 

53,000 - - - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับทราบ 
ข๎อมูลอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
119 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

145 โครงการขุดลอกสระน้ า 
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎มีน้ าอุปโภค
และการเกษตร
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า กว๎าง 80 
ม. ยาว 140 ม. ลึก 
1.20 ม. 

440,000 - - - - ร๎อยละของ ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าใช๎อุปโภคและท า 
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

146 โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงแบบไรส๎าย
ภายในต าบล 

เพื่อประชาชนไดร๎ับ 
ทราบข๎อมูลอยําง 
ทั่วถึง 

ติดตั้งระบบกระจายเสียง 
แบบไรส๎ายภายในต าบล
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

1,619,500 1,619,500 - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับทราบ 
ข๎อมูลอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

147 โครงการปรับปรุงถนนดิน
พื้นทางลูกรัง หมูํ 8 บ๎าน
หนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดินพื้นทาง 
ลูกรัง ขนาด กว๎าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 0.15 
ม. 

149,600 - - - - ถนนดินพื้นทางลูกรัง 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

148 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเกลีย่เรยีบ หมูํ 24 
บ๎านทํุงรวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที ่
สะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ย
เรียบ ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,570 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

125,700 - - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ     

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

149 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังเกลีย่เรยีบ หมูํที่ 9 
บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ย
เรียบ ขนาด กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

133,200 - - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน 
การคมนาคม และ 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

กองชําง 

150 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังพ้ืนทางหินคลุกเกลี่ย
เรียบ หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนทาง
หินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร ยาว2,100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

372,900 - - - - ถนนลูกรังพื้นทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม และลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองชําง 

151 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพ้ืนทางหินคลุกเกลี่ย
เรียบ หมูํที่ 16 บ๎านวัง
ข๎าวใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาด 
กว๎าง 3.50 ม. ยาว 
1,590 ม. หนา 0.10 ม. 

247,000 - - - - ถนนลูกรังพื้นทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม และ 
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

152 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพ้ืนทางหินคลุกเกลี่ย
เรียบ หมูํที่ 17 บ๎านวัง
แสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 1,315 
เมตร หนา 0.10 ม. 

204,300 - - - - ถนนลูกรังพื้นทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

153 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพ้ืนทางหินคลุกเกลี่ย
เรียบ หมูํที่ 24 บ๎านทํุงรวง
ทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเส๎น 
ทางในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนทาง 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ ขนาด 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,660 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

221,100 - - - - ถนนลูกรังพื้นทางหิน
คลุกเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม และลดการ 
เกิดอุบัติเหตุ     

กองชําง 

154 โครงการปรับปรุงทางเชื่อม
อาคารปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับอาคาร
ส านักงาน อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อให๎มีเส๎นทางเชื่อม 
ในการสัญจรระหวําง 
อาคาร 

ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร  
ขนาดกว๎าง 5 ม. ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 ม.หรือ 
 พท.ไมํน๎อยกวํา 800ตร.ม. 

472,400 - - - - ได๎รับประโยชน๑ 
ร๎อยละ ๗๐ 

สามารถเดินเช่ือมอาคาร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

155 โครงการปรับปรุงพื้นลาน
บริเวณส านักงาน อบต.
ดอนแสลบ 

เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
เวลาฝนตก 

ปรับปรุงพื้นลาน ขนาดพ.ท. 
ไมํน๎อยกวํา 950 ตร.ม. 

267,700 267,700 - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการมา
ติดตํอราชการ 

กองชําง 

156 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 12 
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ 
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

เปลี่ยนหอถังประปาหมูํบา๎น 
ขนาด 12 ลบ.ม. พร๎อมถัง
กรอง 

268,000 - - - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ท าให๎ประชาชนมีน้ า 
ใช๎อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองชําง 

157 โครงการเปลี่ยนหอถัง
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 23 
บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎ 
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

เปลี่ยนหอถังประปา ขนาด 
15 ลบ.ม. พร๎อมถังกรอง 
สนิมเหล็ก 

386,900 - - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ท าให๎ประชาชนมีน้ าใช๎
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชําง 

158 โครงการขุดลอกล าห๎วย  
หมูํ 23 บ๎านดอนพัฒนา 
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอ
ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎มีพื้นท่ีกักเก็บน้ า 
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและ 
ปูองกันน้ าทํวมขังใน 
ฤดูฝน 

ขุดลอกล าห๎วย กว๎าง10.00  
เมตร ยาว 915 เมตร ความ
ลึก 2.50 เมตร สภาพความ
ลึกเดมิ 1.50 เมตร 

274,900 - - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

159 โครงการขุดลอกคูน้ าบ๎าน
ดอนแสลบ หมูํที่ 1 ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎มีพื้นท่ีกักเก็บน้ า 
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและปูอง 
กันน้ าทํวมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกคูน้ าบ๎านดอนแสลบ  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 5 เมตร ยาว 
470 เมตร ลึก 0.70 เมตร  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,127 เมตร ลึก 0.70 
เมตร 

115,900 - - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

160 โครงการขุดลอกล าห๎วย 
บ๎านกรับ หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎มีพื้นท่ีกักเก็บน้ า 
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและปูอง 
กันน้ าทํวมขังในฤดูฝน 

ขุดลอกล าห๎วยบ๎านกรับ 
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 858 
ม. ความลึก 1.00 ม 

96,200 - - - - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

161 โครงการซํอมแซมถนนลูก 
รังโดยใช๎หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 23 บ๎านดอนพัฒนา 
 ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎ถนนมีสภาพ 
พร๎อมใช๎งาน 

ซํอมแซมถนนลูกรังโดยใช๎ 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 885.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

170,000 - - - - ถนนลูกรังโดยใช๎หิน 
คลุกเกลีย่เรยีบ ได๎รับ
การซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนให๎ประชาชน
สัญจรไปมาอยําง
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

162 โครงการซํอมแซมถนนลูก 
รังโดยใช๎หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง  
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎ถนนมีสภาพ
พร๎อมใช๎งาน 

ซํอมแซมถนนลูกรังโดยใช๎ 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ กว๎าง 
3.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

72,200 - - - - ถนนลูกรังโดยใช๎หิน 
คลุกเกลีย่เรยีบได๎รับ 
การซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนให๎ประชาชน
สัญจรไปมาอยําง
สะดวก 

กองชําง 

163 โครงการปรับปรุงถนนดินพื้น
ทางลูกรัง หมูํที่ 8 บ๎านหนอง
นางเลิ้ง ต าบลดอนแสลบ  
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ตามแบบที่ อบต.
ดอนแสลบ ก าหนด 

เพื่อให๎ถนนมีสภาพ
พร๎อมใช๎งาน 

ปรับปรุงถนนดินพื้นทางลูกรัง 
ชํวงที่ 1 กว๎าง 6.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา 0.15 ม.  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 4.00 ม.ยาว 
800.00 ม. หนา 0.15 ม. 

149,600 - - - - ถนนดินพื้นทางลูกรัง 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนให๎ประชาชน
สัญจรไปมาอยําง
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

164 โครงการกํอสร๎างงานวาง
ทํอระบายน้ าพร๎อมบํอ
พัก หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อชํวยให๎การระบาย 
น้ าในหมูํบ๎านดีขึ้น 

กํอสร๎างงานวางทํอระบายน้ า
พร๎อมบํอพัก หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
ทํอ คสล. เส๎นผําศูนย๑กลาง  0.80 
เมตร จ านวน 104 ทํอน พร๎อม
บํอพัก 12 บํอ 

- 445,700 - - - ร๎อยละของ
ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

เวลาฝนตกหนัก
สามารถระบายน้ า 
ได๎ดีปูองกันน้ าทํวมขัง 

กองชําง 

165 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ
ที่ 1 บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ กว๎าง 
4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 920.00 ตร.ม.   

- 494,800 - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

166 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ
ที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีด าเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 920.00 ตร.ม. 

- 498,300 - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

126 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

166 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 920.00 
ตร.ม.   

- 494,800 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น   

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

167 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีด าเนิน 
การไมํน๎อยกวํา 900.00 ตร.ม. 

- 490,000 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น   

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

168 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
21 บ๎านกาญจนาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม.  
หนา 0.15ม. มีพื้นท่ีด าเนินการ 
ไมํน๎อยกวํา 540.00 ตร.ม. 

- 282,000 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

169 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีด าเนิน 
การไมํน๎อยกวํา 600.00 ตร.ม.   

- 324,800 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

170 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. 
หนา 0.15 ม มีพื้นท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 920.00 ตร.ม. 

- 494,800 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

171 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
23 บ๎านดอนพัฒนา 
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอ
ห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 
0.15  ม. มีพื้นท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 420 ตร.ม. 

- 226,000 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

172 โครงการกํอสร๎างระบบ 
ประปา หมูํที่ 2 บ๎าน
พนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ประปาใช๎อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปา ขนาด  
12. ลบ.ม. พร๎อมถังกรองสนิมเหล็ก
และอุปกรณ๑ระบบประปา 

- 414,400 - - - ร๎อยละของประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช๎อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

173 โครงการกํอสร๎างสะพาน
คอนกรีต หมูํที่ 5 บ๎าน 
เขารักษ๑ ต.ดอนแสลบ 
อ.ห๎วยกระเจา  
จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถใช๎ข๎ามคลองไป
ยังเส๎นทางอีกฝ๓่งได๎
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย 

กํอสร๎างสะพานคอนกรีต  ขนาด
กว๎าง 2 เมตร ยาว 58 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต. ก าหนด 

- 1,950,000 - - - ร๎อยละของประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนมีสะพาน 
ข๎ามคลองอยําง 
ปลอดภัย 

กองชําง 

174 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเกลีย่เรยีบ หมูํที่ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบหมูํที ่
1ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.15 ม. ชํวงที่ 2. 
กว๎าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม.  
หนา 0.15 ม.ชํวงที่ 3  กว๎าง 3.00 
ม. ยาว 800.00 ม.  หนา 0.15 ม. 

- 269,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

175 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 11 บ๎าน
ใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

คําปรับปรุงถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ชํวงที่ 1  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
2,400 ม.  หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 2. กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
520 ม.  หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 3 กว๎าง 3 ม. ยาว  
1,000 ม.  หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 4 กว๎าง 3 ม. ยาว 750 
ม.  หนา 0.15 ม. 

- 242,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ 
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

176 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํที่ 19 บ๎าน
ดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 19  กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร  หนา 
0.10เมตร 

- 77,700 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

177 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 20  
บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ   
หมูํที่ 20 กว๎าง 4.00 เมตรยาว 
700เมตร   หนา 0.10 เมตร         

- 89,800 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ 
ได๎รับการปรับปรุง 
 จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

178 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 24 บ๎านทุํง
รวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 24 ชํวงที่ 1  กว๎าง 4. ม. 
ยาว 2,000 ม.  หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 2  กว๎าง 3 ม.  ยาว 
1,300 ม.  หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่ด าเนินการรวมสองชํวงไมํ
น๎อยกวํา 8,640 ตร.ม. 

- 155,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ
ได๎รับการปรับปรุง 
 จ านวน 1 เส๎น        
 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

179 โครงการกํอสร๎างถนน 
 คสล. หมูํ 16 บ๎าน 
วังข๎าวใหมํ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 920 ตร.ม. 

497,000 - - - - ถนน คสล.  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

180 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช๎หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช๎หิน 
คลุกเกลีย่เรยีบ หมูํที่ 3   
ชํวงที่ 1 กว๎าง 4 ม. ยาว  
330 ม.หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 2. กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
170.00 ม. หนา 0.15 ม ตาม
แบบท่ี อบต.ดอนแสลบ ก าหนด 

- 64,000 - - - ถนนลูกรังโดยใช๎ 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
ได๎รับการปรับปรุง 
 จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

181 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
คอสะพาน หมูํ 8 บ๎านหนอง
นางเลิ้ง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล. คอสะพาน  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 8 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. ชํวงที่ 2 กว๎าง  
8 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. 

253,400 - - - - ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกขึ้นร๎อยละ 
80 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

182 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํ 17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง 5   
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไมํน๎อย 
กวํา 325 ตร.ม. 

179,000 - - - - ถนน คสล.  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

183 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง 5 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
900 ตร.ม. 

496,000 - - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

184 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง 6 ม. 
ยาว 15 ม. และฟุตบาทกว๎าง 2 
ม. ยาว 80 ม. พร๎อมทํอ คสล.Ø 
0.80 ม. จ านวน 80 ทํอนและ
บํอพัก 9 บํอ 

445,700 - - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

185 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อปรับปรุงบ ารุง 
รักษาท่ีดินและสิ่งกํอ 
สร๎างของหนํวยงาน 

จํายเป็นคําปรับปรุงบ ารุง 
รักษาท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 
ของหนํวยงาน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
ของหนํวยงานมีการ
ปรับปรุงให๎มสีภาพดี
ร๎อยละ 80 

ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
ของหนํวยงานมี
สภาพด ี

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

186 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยางสาย กจ. 4017 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น กจ. 
61-001สาย กจ. 4017 
แยกทางหลวงหมายเลข 
3363- บ.หนองนางเลิ้ง 
หมูํที่ 8  

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กจ.  
4017 รหัสทางหลวง ท๎องถิ่น 
กจ. 61-001  สาย กจ. 4017 
แยกทางหลวงหมายเลข 3363 
-บ.หนองนางเลิ้ง หมูํที่ 8 ขนาด
กว๎าง 6.00 ม. ยาว 465 ม.  
หนา 0.04 

750,000 750,000 - - - ถนนลาดยาง ได๎รับ
การปรับปรุง  
จ านวน ๑ เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

187 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 1 บ๎านดอน
แสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 1 ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม.  
ชํวงที่ 2.  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,200 ม.  หนา 0.15 เมตร  
ชํวงที่ 3  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- 269,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน ๑ เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

188 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 11 บ๎าน
ใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
ชํวงที่ 1  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
2,400 ม.  หนา 0.15 ม.  
ชํวงที่ 2. กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
520 ม. หนา 0.15 ม.   
ชํวงที่ 3 กว๎าง 3 ม. ยาว1,000 
ม.  หนา 0.15 ม. 
 ชํวงที่ 4 กว๎าง3 ม. ยาว 
 750 ม. หนา 0.15 ม. 

- 242,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน ๑ เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

189 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เกลี่ยเรียบ หมูํท่ี 19 บ๎าน
ดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ   
หมูํที่ 19  กว๎าง 3.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม หนา 0.10 เมตร        

- 77,700 - - - ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาเพิ่มขึ้นร๎อยละ 70 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

190 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเกลีย่เรยีบ หมูํที่ 
20 บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 20 กว๎าง 4.00 ม. ยาว 
700 ม.  หนา 0.10 ม.         

- 89,800 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน ๑ เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

191 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเกลีย่เรยีบ หมูํที่ 
24 บ๎านทุํงรวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป
มาไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 24 ชํวงที่ 1  กว๎าง 4. ม. 
ยาว 2,000 ม.  หนา 0.15 ม. 
ชํวงที่ 2  กว๎าง 3 ม.  ยาว 
1,300 ม.  หนา 0.15 ม. มี
พื้นที่ด าเนินการรวมสองชํวงไมํ
น๎อยกวํา 8,640 ตร.ม. 

- 155,000 - - - ถนนลูกรังเกลีย่เรยีบ   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน ๑ เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

192 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
บ๎านหนองปลิง หมูํท่ี 7 
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน 
การไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
สาขาอ าเภอพนมทวน 
คําขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า บ๎านนาย
มนัส  ใจดี และพวก บ๎านหนอง
ปลิง หมูํท่ี 7 ต าบลดอนแสลบ 

- 175,172 - - - ประชาชนท่ีร๎องขอมี
ไฟฟูาใช๎ ร๎อยละ 100 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

193 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยใช๎หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช๎หิน
คลุกเกลีย่เรยีบ  หมูํที่ 3  ชํวงที่ 
1  กว๎าง 4 ม.ยาว 330 ม. 
หนา 0.15  ม.ชํวงที่ 2. กว๎าง 
4.00 ม. ยาว 170.00 ม.หนา 
0.15 ม. ตามแบบท่ี อบต. 
ดอนแสลบ ก าหนด 

- 64,000 - - - ถนนลูกรังโดยใช๎หิน 
คลุกเกลีย่เรยีบ   
ได๎รับการปรับปรุง  
จ านวน ๑ เส๎น  
 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

194 วางทํอระบํายน้ า หมูํท่ี 7 
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อชํวยให๎การระบาย
น้ าดีในหมูํบ๎านดีขึ้น 

กํอสร๎างงานวํางทํอระบํายน้ า  
หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง ทํอกลม 
Ø 0.60 ม. จ านวน 10 ทํอน 

13,800 13,800 - - - ทํอระบํายน้ า  
จ านวน 10 ทํอน 

เวลาฝนตกหนักม ี
การระบายน้ าได๎ดี 
ปูองกันน้ าทํวม 

กองชําง 

195 การขุดลอกคลองสํงน้ า  
หมูํที่ 18 บ๎านทุํงเจริญ 
 

เพื่อให๎การสํงน้ าไว๎ท า
การเกษตรด ี

ขุดลอกคลองสํงน้ า หมูํที่ 18 
บ๎านทํุงเจริญ ขนาดกว๎าง 2.00 
เมตร ระยะยาว 360 เมตร 
 ลึก 0.50 

50,000 50,000 - - - เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตร 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

196 ซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํท่ี 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาด กว๎าง 
4.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

65,700 65,700 - - - ถนนลูกรังไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

197 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที่ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 
4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

80,400 80,400 - - - ถนนลูกรังไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

198 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 

ซํอมแซมถนนลูกรัง  
หมูํที ่5 บ๎านเขารักษ๑ 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 
4.00 ม. ยาว 1,050ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

48,800 48,800 - - - ถนนลูกรังไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

199 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

ซํอมแซมถนนลูกรัง  
หมูํที ่6 บ๎านเขารักษ๑ 

ซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํท่ี 6 
บ๎านตลุงใต๎ ขนาดกว๎าง 4.00 
ม. ยาว 900 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

47,200 47,200 - - - ถนนลูกรังไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

200 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที ่22 บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาด 
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 900ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

55,100 55,100 - - - ถนนลูกรังไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

201 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กภายใน
ส านักงาน อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 5.00 ม. ยาว 140.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา 700 ตร.ม. 

360,000 360,000 - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

202 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 
4.00 ม. ยาว 950ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

58,400 58,400 - - - ถนนลูกรัง ไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

203 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํที่ 19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 
4.00 ม. ยาว 950ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

49,800 49,800 - - - ถนนลูกรัง ไดร๎ับการ
ซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

204 โครงการปรับปรุงลานแอล
ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีตภายใน
บริเวณส านักงาน อบต.ดอน
แสลบ หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงลานแอลฟ๓ลท๑ติก 
คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร มี
ขนาดพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 950 
ตารางเมตร 

267,700 267,700 - - - ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80 

การสญัจรไปมาในหมู ํ
บ๎านไดร๎ับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

205 โครงการปรับปรุงถนนลูก 
รังเกลี่ยเรียบ หมูํที่ 15 บ๎าน
หนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ 
กว๎าง 4.00 ม. ยาว 1,165 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

48,400 48,400 - - - ถนนลูกรัง ไดร๎ับ 
การปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาในหมู ํ
บ๎านไดร๎ับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

206 โครงการขุดลอกล าห๎วย 
วังหิน หมูํที่ 2  ต าบล 
ดอนแสลบ 

เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บ 
น้ าไว๎ท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกล าห๎วยขนาด กว๎าง 10 
เมตร ลึก 2 เมตร สภาพเดิม
กว๎าง 8 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

- - 1,100,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

มีผลผลิตทางการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง
ประชาชนมีรายได ๎
จากการเกษตร 

กองชําง 

207 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 3  
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 220 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 880 ตร.ม. 

- - 476,500 476,500 - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

208 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 17 
บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
   0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

209 โครงการกํอสร๎างธนาคารน้ า 
ใต๎ดิน (ระบบเปดิ) ล าห๎วย 
วังหิน หมูํที่ 23,2,8  
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
 จ.กาญจนบุร ี

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ท าการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

ขุดลอกล าห๎วยวังหินกํอสร๎าง
ธนาคารน้ าใต๎ดิน ระบบเปดิ ขนาด 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 450 
เมตร ขุดลึก 2.00 เมตร 

- - 497,000 - - เกษตรมีน้ าท าการ 
เกษตรเพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 60 

มีผลผลิตทางการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง 
ประชาชนมีรายไดจ๎าก
การเกษตร 

กองชําง 

210 โครงการกํอสร๎างรางระบาย 
น้ าพร๎อมบํอพัก จุดที่ 1 
(บริเวณบ๎าน นางเต๐ย สืบ
บุก) 
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวก 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 0.50 
ม. ยาว 300 ม. พร๎อมบํอพัก 5 
ทํอ (บริเวณบ๎าน นาง เต๐ย สืบบุก) 

- - 300,000 - -  ร๎อยละของ
ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

211 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎อมบํอพัก จุดที่ 2 (บริเวณ
หน๎าบ๎าน นางประยงค๑ พูล
จันทร๑) หมูํที่ 1 

เพื่อให๎น้ าไหลได ๎
อยํางสะดวกปูองกัน
น้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.50 ม.ยาว 600 ม.พร๎อมบํอ
พัก 10 ทํอ (บริเวณหน๎าบ๎าน 
นางประยงค๑ พูลจันทร๑) 

- - - 600,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

212 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม.  พร๎อมไหลํทาง
หินคลุก ข๎างละ 0.50 ม.บริเวณ 
หน๎าบ๎าน นางจุํน ประกอบธรรม 

- - - - 600,000 ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนให๎ประชาชน
สัญจรไปมาอยําง
สะดวก 

กองชําง 

213 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุกเกลี่ยเรียบ  
หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว๎าง  5 ม.ยาว 1000 ม. 
หนา 0.15 ม.  สถานท่ีด าเนิน 
การ หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ 

- - - 200,000 - ถนนหินคลุกเกลี่ย 
เรียบได๎รับการ
ปรับปรุง  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนให๎ประชาชน
สัญจรไปมาอยําง
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

214 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ อบต.ดอนแส
ลบ 

เพื่อมีสถานท่ีในการ 
จัดกิจกรรมตํางๆ 

กํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑   
ขนาดกว๎าง 25 เมตร 
 ยาว 25 เมตร   

- - - 2,000,000 - อาคารพร๎อมใช๎ 
งานท่ีมีสภาพด ี

มีอาคารพร๎อมใช๎ 
งานท่ีมีสภาพด ี

กองชําง 

215 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟ๓ลล๑ ถนนสายดอนแสลบ 
–หนองพอน หมูํที่ 1  
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง-แอส
ฟ๓ลล๑ขนาดกว๎าง 6 เมตร หนา 
15 ซม.ระยะทางยาว 5 กม. 

- - 10,000,000 10,000,000 - ถนนลาดยาง- 
แอสฟ๓ลล๑ 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

216 โครงการปรับปรุงหํอกระจาย
ขําวหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 บ๎านดอน
แสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับขําวสารความรู๎
อยํางทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายขําว
หมูํบ๎าน 

- - - 60,000 - หอกระจายขําว
หมูํบ๎านพร๎อมใช๎ 
งานท่ีมีสภาพด ี

ประชาชนไดร๎ับขําว 
สารความรู๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

217 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
ตํอต๎านยาเสพตดิ หมูํที่ 2 
 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานท่ีในการ ออก
ก าลังกาย 

กํอสร๎างลานกีฬาตํอต๎านยา
เสพติด กว๎าง 20 เมตร ยาว 
40 เมตร บริเวณสนามกีฬา 
ร.ร.บ๎านพนมนาง 

- - 320,000 - - ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ 
ร๎อยละ ๗๐ 

ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกายและมี
สุขภาพรํางกาย 
แข็งแรง 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

218 โครงการถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว๎าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 360,000 - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

219 โครงการถนนลาดยางภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง กว๎าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร   

- - - - 700,000 ถนนลาดยางภายใน
หมูํบ๎าน 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

220 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 
 หมูํที 2 – หมูํที่ 15  
หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง  กว๎าง 
 4 เมตร ยาว ๑,5๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - - 150,000 - ถนนลูกรัง  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

221 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย ท่ีศาลาประชาคมหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา 
หํางไกลยาเสพติด 

ซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
จ านวน 10 ตัว ตั้งบริเวณ 
สาธารณะประโยชน๑ 

- - - 150,000 - เครื่องออกก าลังกาย  
จ านวน 10 ตัว 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายและมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

222 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร๎อมไหลํทางหิน 
คลุก หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทางหินคลุก 

- - 446,400 - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

223 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 บ๎านวัง
ส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 350  
เมตร  หนา 0.04 เมตร 

- - - 490,000   - ถนนลาดยางจ านวน 
1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

224 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
บดอัดแนํนเส๎น คลอง  10  วัง
นาค ถึงวังข๎าวใหมํ  หมูํที่ 4 
บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนหินคลุกบดอัด
แนํน ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

- - 450,000 - - ถนนหินคลุกบดอัด
แนํน  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

225 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
อัดแนํนเส๎นสะพานไม๎แดง – 
วังตะเคียน หมูํที่ 4 บ๎านวัง
นาค 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนหินคลุกอดัแนํน 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

- - - 350,000 - ถนนหินคลุกอัดแนํน 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

226 โครงการกํอสร๎างรางระบาย 
น้ ากลางหมูํบ๎าน  หมูํที่ 4  
บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวกปูองกัน
น้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ าขนาด
กว๎าง 60 ซ.ม. ลึก80 ซ.ม. 
ยาว 450 เมตร พร๎อม
ตะแกรงเหล็ก 

- - - 450,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎สะดวก 
และรวดเร็วยิ่งข้ัน 

กองชําง 

227 โครงการติดตั้งหํอกระจําย 
ขําวประจ าหมูํบ๎าน (ท่ีศาลา
ประชาคม )หมูํที4่บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับขําวสารความรู๎
อยํางทั่วถึง 

จ านวน  1  แหํง - - 60,000 - - ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสารร๎อยละ 
๘๐ 

ประชาชนไดร๎ับขําวสาร 
ความรู๎อยํางทั่วถึงและ
พร๎อมใช๎งาน 

กองชําง 

228 โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อศูนย๑พัฒนาเด็ก 
เล็กฯใหไ๎ด๎มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยมาก
ขึ้น 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก บ๎านหนองปลิง 
จ านวน 1 แหํง 

- - - 2,000,000 - จ านวนเด็ก เด็กท่ีเรียนในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองชําง 

229 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อม
ทํอเมนและอุปกรณ๑การใช๎น้ า 
 หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าบริโภคอุปโภค 
เพิ่มมากข้ึน 

เจาะบํอบาดาลพร๎อมทํอเมน
และอุปกรณ๑การใช๎น้ า 
จ านวน  1 บํอ 

- - 120,000 - - 
 

ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและถูก
สุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

230 . โครงการกํอสร๎างฝาตะแกรง
รางระบายน้ า หมูํที่ 5 บ๎านเขา
รักษ๑   

เพื่อใหก๎ารระบายน้ า 
ในหมูํบ๎านดีขึ้น 

กํอสร๎างฝาตะแกรงราง
ระบายน้ า ขนาดกว๎าง  
0.50 ม. ยาว 69.00 ม. 

- - 127,900 - - ฝาตะแกรงราง
ระบายน้ า  

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

231 โครงการขุดลอกคูน้ าทิง้ หมูํที่ 5 
บ๎านเขารักษ๑ – หมูํที่ 19 บ๎าน
ดอนทวีทรัพย๑ ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็ว  

ขุดลอกคูน้ าท้ิง กว๎าง 2.00 
เมตร ยาว 1,900 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

- - 68,000 - - ร๎อยละ 80 ของ  
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

232 โครงการเปลี่ยนถังน้ าประปา 
ที่วัดน๎อย หมูํท่ี 5 บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค 
/บริโภคและถูกสุข 
ลักษณะเพิ่มมากข้ึน  

ขนาด คอถังสูง 12 เมตร  
12 ลบ.บ 

- - - 180,000 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าประปาใช๎เพิ่ม 
มากขึ้นร๎อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

233 โครงการถนนลูกรังเพื่อขนสํง
พืชผลการเกษตร (เส๎นทางวัง
ตะแก๎ว) หมูํที่ ๖ บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนขนสํง
ผลผลติทางการเกษตร 
ได๎อยํางสะดวกปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนลูกรัง หมูํที่ ๖ 
กว๎าง ๔ เมตร ยาว 2,๐๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 160,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

234 โครงการปรับปรุงระบบน้ า
บาดาลหมูํบ๎าน หมูํที่ ๖บ๎านต
ลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใช๎
อยํางเพียงพอและถูก
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงระบบน้ าบาดาล 
จ านวน ๔ บํอ 

- - 200,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าใช๎
อยํางเพียงพอและ 
ถูกสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ้น 

กองชําง 

235 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.    
หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

ขนาดกว๎าง 5 ม.              
ยาว 175.00 ม. 
หนา 0.15 ม 

- - 550,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

236 โครงการปรับปรุงลาดยางใน
หมูํบ๎านหมูํที่ 7 บ๎านหนอง
ปลิง   

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

ขนาดกว๎าง 5.00 ม. ยาว 
350.00 ม. หนา 0.04 ม. 

- - 490,000 - - ถนนเช่ือมระหวําง
ต าบล หนองช๎าง
เลํน–สระลงเรือ 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

237 โครงการกํอสร๎างถังน้ า 
ประปาในหมูํบา๎น  หมูํที่ 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค 
/บริโภคและถูกสุข 
ลักษณะเพิ่มมากข้ึน 

กํอสร๎างถังน้ าประปา
ขนาด หอถังสูง 15 เมตร 
พร๎อมถังกรอง 

- - - 470,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

238 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยางหนองสมอ หมูํที่ 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง
ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร เป็นพ้ืนท่ี 
1,000 ตร.ม. 

- - - - 350,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

239 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่  
8 บ๎านหนองนางเลิ้ง   
 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จ านวน 2 เส๎น 
เส๎นละ 200เมตร รวม 
400เมตร 
- กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร (1) 
-กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร(2) 

- - 840,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

240 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
บดอัดแนํน หมูํที่ 8  บ๎าน
หนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด
แนํน ขนาด กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

- - - - 256,700 ถนนลูกรังบด 
อัดแนํน 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

241 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น
รถยนต๑สามารถวิ่งผํานได๎  
หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎มีพื้นท่ีกักเก็บ
น้ าไว๎ใช๎ในการเกษตร
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นรถยนต๑
สามารถวิ่ง 
ผํานได๎ ขนาด กว๎าง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร 

- - - - 490,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได๎สะดวกและมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

กองชําง 

242 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยางสายหนองนางเลิ้ง 
 –เขาดินสอ  หมูํที่ 8  
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส๎ะดวก 

กํอสร๎างถนนลาด 
ยางสายหนองนางเลิ้ง 
 –เขาดินสอ กว๎าง  6 
เมตร ยาว 3,000  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 6,300,000 - ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

243 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กเชื่อมตํอ
หมูํบ๎านระหวําง ม.9- ม. 16   
หมูํที ่9 บ๎านกรับ   

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กเช่ือมตํอ
หมูํบ๎านระหวําง ม.9- ม. 
16 หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร   
ยาว 500 เมตร) 

- - 1,050,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

244 โครงการเจาะบํอน้ าบาดาล 
หมูํ 9 บ๎านกรับ ต าบลดอน
แสลบ อ าเภอห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ใช๎อยํางเพียงพอ 

เจาะบํอน้ าบาดาล  
จ านวน 1 บํอ 

- - 159,000 - - บํอน้ าบาดาลจ านวน 
๑ บํอ 

การระบายน้ าได๎
สะดวก และรวดเร็ว 
ยิ่งข้ัน 

กองชําง 

245 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ๎านกรับ หมูํที ่9 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 420,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

246 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 
บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กว๎าง 5.00 ม. ยาว 40.00 
ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
200.00 ตร.ม. 

- - 105,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

247 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที1่0  
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร  ยาว 
500 เมตร ตั้งแตบํา๎น นาง
อุบล สุทธินันท๑ ถึง บ๎านนาง
สมควร สุวรรณธิกร 

- - 1,050,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

248 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
10  บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน
หมูํบ๎าน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- - - 250,000 - ถนนหินคลุก ไดร๎ับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

249 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2,300 เมตร 

- - - - 7,245,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

250 โครงการกํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนและตดิตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย หมูํที่ ๑๐ บ๎าน
หนองปล๎อง 

เพื่อให๎เด็กได๎มี
สถานท่ีพักผํอนและ
ออกก าลังกาย 

กํอสร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อม
ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

เด็ก ๆ ได๎มีสถานท่ีเลํน
และออกกลังกาย 

กองชําง 

251 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง 
4 ม. ยาว 75.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ชํวงที่ 2 
ขนาดกว๎าง 3.00 ม. ยาว  
45.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 472,500 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

252 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 11 บ๎านใหมํ   
 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร 
 ยาว 400 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 840,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

253 โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ า
รอบ ๆ หมูํบ๎าน  หมูํที่ 11 
บ๎านใหมํ  

เพื่อให๎การระบายน้ า
ไหลได๎อยํางสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ขุดลอกคลองทิ้งน้ ารอบ ๆ 
หมูํบ๎าน  กว๎าง 2.50 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร 

- - - 90,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

254 โครงการเจาะบํอบาดาล 
จ านวน 1 บํอ พร๎อม
อุปกรณ๑ตดิตั้ง หมูํที่ 11 
บ๎านใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าบริโภคอุปโภค
เพิ่มมากข้ึน 

เจาะบํอบาดาล  
จ านวน 1 บํอ  
พร๎อมอุปกรณ๑ติดตั้ง  

- - - 150,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

255 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 11 
บ๎านใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร  ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 220,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

256 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมูํที่ 11บ๎านใหม ํ
 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได ๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

- - - - 160,000 ถนนลูกรังไดร๎ับ 
การปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

257 โครงการกํอสร๎างถนน 
ลาดยาง หมูํที่ 12 
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได ๎
สะดวก 

ถนนลาดยางเส๎น บ๎านเขา
ดินสอ – เขาศาลา หมูํที่ 12 
บ๎านเขาดินสอ กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

- - 8,400,000 - - ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

258 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
ต๎านยาเสพติด หมูํที่ 12 
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎เด็กเยาวชน 
ได๎มสีถานท่ีพักผํอน 
และเลํนกีฬา 

ปรับปรุงลานกีฬาต๎านยา 
เสพติด พ้ืนท่ี 2 งาน หมูํที่ 12 

- - 420,000 - - ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑และเลํน
กีฬา 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

259 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 เส๎นบ๎านปูาบญุ   
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส๎นบ๎านปูาบญุ หมูํที่ 
12 บ๎านเขาดินสอ กว๎าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- - - 630,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

260 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต เส๎นวดัเขาดินสอ   
หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต เส๎น
วัดเขาดินสอ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- - - - 1,470,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

261 โครงการถังประปาหมู ํ
 จําชาติ หมูํที่ 12 
 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค 
/บริโภคและถูกสุข 
ลักษณะเพิ่มมากข้ึน 

สร๎างถังประปา  
จ านวน ๑ ถัง 

- - 190,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ 
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

262 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 13 บ๎านโปุง
สวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

ขนาดกว๎าง 4 ม.            
ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 486,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

263 โครงการกํอสร๎างลูกรัง 
หมูํที่ ๑๒ บ๎านเขาดินสอ 
 

เพื่อให๎ประชาชน 
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง กว๎าง 5 
เมตร ยาว 750 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

264 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมูํ ๑๓ บ๎านโปุง
สวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ข๎อมูลขําวสารทั่วถึง
และครอบคลุม 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย - - ๙๐,๐๐๐ - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับข๎อมูล
ขําวสารทั่วถึงและ
ครอบคลมุ 

กองชําง 

265 โครงการวางทํอเมนประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 13 บ๎านโปุง
สวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน  
ได๎มีน้ าใช๎บรโิภค
อุปโภค 

ขนาด 2 น้ิว (PVC)  ยาว 
1,000 เมตร 

- - 60,๐๐๐ - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

266 โครงการกํอสร๎างระบบ 
ประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 14 
บ๎านเขาใหญํ ต.ดอนแสลบ  
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน  
ได๎มีน้ าใช๎บรโิภค-
อุปโภค 

ขนาดหอถังสูง 6.00 เมตร 
ความจุ 4,000 ลิตร 

- - 184,๐๐๐ - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภค-อุปโภค 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

267 โครงการกํอสร๎างถนน 
คอนกรีต หมูํที ่14 
 บ๎านเขาใหญํ   

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญํ  
เส๎นบ๎านเขาใหญํ ไปหมูํบ๎าน 
ไผํงาม ตํอจากบ๎าน นายเหลียว 
ทองนุํม  ไปสุดบ๎านนายนาม  
ประกอบธรรม กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,5๐๐ เมตร 

- - 3,937,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

268 โครงการกํอสร๎างถังน้ า 
ประปาในหมูํบา๎น หมูํที ่
14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค 
/บริโภคและถูก
สุขลักษณะเพิ่มมาก
ขึ้น 

ขนาดหอถังสูง 15 เมตร  
   พร๎อมถังกรอง 

- - - 450,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ 
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

269 โครงการกํอสร๎างคลอง 
ไสไ๎กํระบายน้ าสายวังหิน  
หมูํที่ ๒ ถึง หมูํที่ ๑๕  
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน มี
น้ าใช๎เพื่อการเกษตร 
ได๎อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างคลองไส๎ไกรํะบายน้ า 
สายวังหิน  กว๎าง ๒ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร   

- - ๑๘๐,๐๐๐ - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าใช๎เพื่อ
การเกษตรได๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

270 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่  
๑๕ บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๕ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร 

- - - 262,500 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

271 โครงการกํอสร๎างถนนดินซึ่ง
เป็นทางเกวียนเกํา หมูํที่ ๑๕ 
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนดิน หมูํท่ี ๑๕-
หมูํที ่๒๓  ระยะ ๒,๓๐๐ 
เมตร 

- - - - 922,000 ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

272 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข๎า
หมูํบ๎าน  หมูํที่ 16       
บ๎านวังข๎าวใหมํ     

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต เสรมิ
เหล็ก เข๎าหมูํบ๎าน บริเวณ
คันคลองสํงน้ า    คลอง 10 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 2.5  
กิโลเมตร 

- - 7,875,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

273 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
พร๎อมไหลํทาง หมูํที่ 16        
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ระชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

274 โครงการซํอมแซมหอถัง
ประปาท่ีช ารุด หมูํที่ 16  
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อกักเก็บน้ า
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ้น 

ซํอมแซมหอถังประปาที่
ช ารุด  หมูํท่ี 16  
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

- - - 190,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

275 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 
ต าบลเชื่อมต าบล ระหวําง 
ดอนแสลบ + สระลงเรือ  
หมูํที่ 16  
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง ต าบล
เชื่อมต าบล ระหวําง ดอน
แสลบ+สระลงเรือ  กว๎าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 

- - - - 240,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

276 โครงการกํอสร๎างประปา   
ขุดบํอพร๎อมหอถัง 1 จุด 
บริเวณ วัดวังข๎าวใหมํ      
หมูํที่ 16 บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อกักเก็บน้ า
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะเพิ่ม
มากขึ้น 

กํอสร๎างประปา   ขุดบํอ
พร๎อมหอถัง 1 จุด 
บริเวณ วัดวังข๎าวใหมํ       

- - - - 490,000 ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค/บริโภคและ
ถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

277 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไฟแสงสวําง ทางเข๎าบ๎าน 
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 16 บ๎านวัง
ข๎าวใหมํ   

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมไฟแสงสวําง 
ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  
ยาว 2.50 เมตร หนา 
0.15 ซ.ม.พร๎อมไหลํทาง
หินคลุก 

- - - 252,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

278 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๑๗ บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  กว๎าง ๔ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร 

- - 420,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

279 โครงการซํอมแซมหอ
กระจายขําว หมูํที่ ๑๗  
บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสารความ 
รู๎อยํางท่ัวถึง 

ซํอมแซมหอกระจายขําว - - 60,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับขําว 
สารความรู๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

280 โครงการขยายทํอประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 17  
บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชน ได๎
มีน้ าใช๎บริโภค 
อุปโภค 

ขยายทํอประปาหมูํบ๎าน  
ขนาดทํอ 3 น้ิว  
ยาว 1000 เมตร 

- - - 200,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

281 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก หมูํที่ 17 
 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ระชาชน 
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

- - 377,000 - - ถนนหินคลุก 
ได๎รับการปรับปรุง 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

282 โครงการปรับปรุงเกรดถนน
ผิวจราจร  หมูํ 1 – 24 
ต าบลดอนแสลบ   

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ปรับปรุงเกรดถนนผิวจราจร  
หมูํ 1 - 24 ต าบลดอนแส
ลบ 

- - - 480,000 - ประชาชนรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
70 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

283 โครงการวางทํอระบาย 
น้ าในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๑๘  
บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวกปูองกัน 
น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าในหมูํบ๎าน - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งข้ัน 

กองชําง 

284 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ ๑๘   บ๎านทํุงเจรญิ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 3๐๐ เมตร   

- - 630,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

285 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุก  หมูํที่ 18   
บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
290 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร   

- - - 314,000 - ถนนหินคลุก ไดร๎ับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

286 โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 19 
บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวก 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าในหมูํบ๎าน - - 950,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งข้ัน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

287 โครงการซํอมแซมถนนหิน
คลุก  ทางเข๎าทุํงนา หมูํที่  
19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑  
 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว๎าง  
4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ทางเข๎าทุํงนา หมูํที่ 19   
บ๎านทํุงเจริญ 

- - 250,000 - - ถนนหินคลุก 
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

288 โครงการกํอสร๎างถังน้ า 
ประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 20 
 บ๎านดอนมะรมุ 

เพื่อให๎ประชาชน 
 ได๎มีน้ าใช๎บริโภค
อุปโภค 

กํอสร๎างถังประปาน้ า
หมูํบ๎าน  สูง 15 เมตร 
จ านวน  1 ถัง 

- - 250,000 - - ถังน้ าประปา 
จ านวน  1 ถัง 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

289 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ฝ๓งทํอระบายน้ า หน๎าวดั 
ซอย 1  หมูํที่ ๒๑ บ๎าน
กาญจนาภเิษก   

เพื่อแก๎ไขและ
บรรเทาป๓ญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  พร๎อมฝ๓งทํอ
ระบายน้ า หน๎าวดั ซอย 1           
ซอยบ๎านพระมหาชโลม  
ระยะทาง   2๕๐ เมตร   
กว๎าง 4 เมตร 

- - 525,000 - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

290 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสันติสุข – เขากรวด  
หมูํที่ ๒๒บา๎นสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสันติสุข – เขา
กรวด กว๎าง ๖ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

291 โครงการกํอสร๎างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ ๒๒ บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานท่ีใช๎ประโยชน๑ 

กํอสร๎างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดพื้นที่  400 
ตรม. 

- - - 262,500 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีสถานท่ีใช๎
ประโยชน๑รํวมกัน 

กองชําง 

292 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
เส๎นวังแก๎ว  หมูํที่ 22 บ๎าน
สันติสุข 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง 
เส๎นวังแก๎ว กว๎าง 5 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  
 ยาว 2,000เมตร 

- - - - 400,000 ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

293 โครงการกํอสร๎างถน
คอนกรีต 
 เสริมเหล็ก หมูํที่ ๒๓ บ๎าน
ดอนพัฒนา(บ๎านนายเสมียน) 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒
70 เมตร 

- - 600,000- - - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

294 โครงการวางทํอระบายน้ าใสํ
บํอพัก จุดที่ ๑ หมูํที่ ๒๓  
บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎น้ าไหลได ๎
อยํางสะดวกปูองกัน 
น้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ าใสํบํอพัก 
หมูํที่ ๒๓  จดุที่ ๑ 
 ยาว ๓๕๐ เมตร 

- - 410,000 - - ร๎อยละของประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

295 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล. หมูํที่ ๒๓ 
บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎น้ าไหลได ๎
อยํางสะดวกปูองกัน 
น้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 
130  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร    ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - 400,000 - ร๎อยละของประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

296 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
๒๓  บ๎านดอนพัฒนา  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กว๎าง ๔.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 80.00 ตร.ม.   

- - 39,300 - - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

297 โครงการเจาะบํอบาดาล 
 หมูํที่ 24 บ๎านทุํงรวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชน 
ได๎มีน้ าใช๎บรโิภค 
อุปโภค 

เจาะบํอบาดาล   
จ านวน 1 บํอ 
 

- - 120,000 - - บํอบาดาล   
จ านวน 1 บํอ 

ประชาชนไดม๎ีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

298 โครงการเปุาบํอบาดาล  
หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชน ได๎
มีน้ าใช๎บริโภค
อุปโภค 

เปุาบํอบาดาล   
จ านวน 1 บํอ 

- - 4,500 - - เปุาบํอบาดาล   
จ านวน 1 บํอ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

299 โครงการปรับปรุงหินคลุก  
หมูํที่ 24 บ๎านทํุงรวงทอง    

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก     
ขนาด 4.00 ม.             
ยาว 560 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 172,000 - - ถนนหินคลุก   
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

300 โครงการขุดลอกคลองน้ าท้ิง
ในชุมชน หมูํที่ 24 บ๎านทุํง
รวงทอง 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวก 
ปูองกันน้ าทํวมขัง 

ขุดลอกคลองน้ าท้ิงในชุมชน 
ระยะทาง กว๎าง 2 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - - 120,000 - ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได ๎
สะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งข้ัน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

301 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 2 บ๎านพนมนาง  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด 
กว๎าง 4 ม.ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 400,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

302 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
หมูํที่ ๒ บ๎านพนมนาง 

เพื่อการเก็บกักน้ า 
ให๎เพียงพอในการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
กว๎าง 3 ม. ยาว 150 ม. 
สูง 2.50 ม.  

- - - 5๐๐,๐๐๐ - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ 
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

303 โครงการรางระบายน้ าใน
ชุมชน หมูํที่ ๒บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎น้ าไหลได๎
อยํางสะดวกปูองกัน
น้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ ากว๎าง 
0.05 ม.ยาว 200 ม. 
 ลึก 0.05 ม. 

- - - - 620,000 ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

304 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํที่ ๖ บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง กว๎าง 6 
เมตร ยาว 350 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 

- - 60,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

305 โครงการซํอมแซมระบบปา
หมูํบ๎าน หมูํที ่6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าใช๎อุปโภค – 
บริโภค 

ซํอมแซมระบบปาหมูํบ๎าน  
หมูํท ี6 บ๎านตลุงใต ๎

- 20,000 - - - ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี 
น้ าประปาใช๎  อุปโภค 
– บริโภค 

กองชําง 

306 โครงการซํอมแซมถนนลาด 
ยางสายบ๎าน เขารักษ๑ – 
บ๎าน 
ตลุงใต๎  หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

ซํอมแซมถนนลาดยางสาย
บ๎าน เขารักษ๑ – บ๎านตลุงใต๎   

- 60,000 - - - ถนนลาดยางได๎รับ
การซํอมแซม 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

307 โครงการกํอสร๎างถนนลาด 
ยาง บริเวณถนนริมคลอง  
จากหมูํที่7 –หมูํที่ 3 กว๎าง 
 5 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํที่ 7 บ๎านหนองปลิง  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได ๎
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยางบริเวณ 
ถนนริมคลอง จาก หมูํที่ 7 
–หมูํที่ 3 กว๎าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร   มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 1,300 ตรม. 

- - 787,500 - - ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

308 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย หมูํที่ 11    
บ๎านใหมํ 

เพื่อใหป๎ระชาชนได ๎
มีสถานท่ีพักผํอน 
และออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย - - - 250,000 - เครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 1 ชุด 

ประชาชน ได๎มี
สถานท่ีเลํนและออก
กลังกาย 

กองชําง 

309 โครงการซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 16  
บ๎านวังข๎าวใหมํ ต.ดอนแสลบ 
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน ได๎มี
น้ าใช๎บริโภคอุปโภค 

ขนาดทํอ PVC  2 น้ิว ยาว 
400 เมตร พร๎อมป๓ม้น้ า 1 
HP จ านวน 1 ตัว 

- - 80,000 - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

310 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย
บ๎านลุงควร) หมูํที่ ๒๐ บ๎าน
ดอนมะรมุ  

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง ๓ เมตร  
 ยาว ๓๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร   

- - 45๐,๐๐๐ - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการ
สัญจรได๎สะดวก 

กองชําง 

311 โครงการลอกคูระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๒๐  
บ๎านดอนมะรุม   

เพื่อให๎ระบายน้ าได๎
สะดวก น้ าไมํทํวมขัง 

ลอกคูระบายน้ าในหมู ํ
บ๎าน ขนาดกว๎าง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - ๔๐,๐๐๐ - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได ๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

312 โครงการปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมูํที่ 1๐  
บ๎านหนองปล๎อง   

เพือ่ประชาสมัพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารใน
หมูํบ๎าน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมูที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 
จ านวน 5 จุด 

100,000 100,000 - - - ระบบเสียงตามสาย 
จ านวน 5 จุด 

ประชาชนไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลขําวสารทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

313 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุก หมูํที่ ๒ 
บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พร๎อมไหลํทางหินคลุกข๎าง 
ละ ๐.๕๐ เมตร   

- ๔๙๙,๙๐๐ - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

314 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุก หมูํที่ ๓ 
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พร๎อมไหลํทางหินคลุกข๎าง 
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- ๓๘๓,๙๐๐ - - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 2 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

315 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุก หมูํที่ ๑๔  
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พร๎อมไหลํทางหินคลุก 
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. 

- ๔๙๙,๙๐๐ - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

316 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุก หมูํที่ ๑๖  
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ ๑๔  ขนาดกว๎าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. พร๎อมไหลํทางหิน
คลุกข๎างละ ๐.๕๐ ม. 

- ๔๙๙,๙๐๐ - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

317 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุก หมูํที่ ๑๘  
บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ 
 เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร๎อมไหลํทาง 
หินคลุกข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 

- ๓๙๒,๐๐๐ - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

318 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
ไหลํทางหินคลุกหมูํที่ ๒๓  
บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พร๎อมไหลํทางหินคลุกข๎าง
ละ ๐.๕๐ ม. 

- ๔๙๔,๘๐๐ - - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจร 
ไปมาสะดวกขึ้น 

กองชําง 

319 โครงการปรับปรุงถนนผิว
ยางพาราแอสฟ๓ลต๑ติกคอน 
กรีต พร๎อมไหลํทาง หมูํที่ ๓ 
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนผิวยางพารา
แอสฟ๓ลต๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 
๓ ขนาดกว๎าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๔๒๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
พร๎อมไหลํทาง 

- ๑,๑๖๘,๘๐๐ - - - ถนนผิวยางพารา
แอสฟ๓ลต๑ติกคอนกรีต  
ได๎รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน 
ส าหรับใช๎ในกา 
รสัญจรได๎สะดวก 

กองชําง 

320 โครงการซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 
บ๎านกรับ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 22,700 - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กได๎รับการการ
ปรับปรุงจ านวน 1 
เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน 
ส าหรับใช๎ในการ 
สัญจรได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

321 โครงการกํอสร๎างถนนผิวทาง
แอสฟ๓ลต๑ติกคอนกรีต ช้ันพ้ืน
ทางดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ  
หมูํที่ ๑๒ บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนผิวทางแอสฟ๓ลต๑ 
ติกคอนกรีต ช้ันพ้ืนทางดิน 
ซีเมนต๑ปรับปรุงคณุภาพด๎วย
ยางธรรมชาติ ขนาดกว๎าง 
๔.๐๐ ม. ยาว  ๒๐๐  ม. หนา 
๔.๐๐ ซม. มีขนาดพื้นท่ีด าเนิน 
การไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตร.ม. 

- ๔๗๒,๒๐๐ - - - ถนนผิวยางพารา
แอสฟ๓ลต๑ติก 
คอนกรีต 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน 
ส าหรับใช๎ในการ
สัญจรได๎สะดวก 

กองชําง 

322 โครงการกํอสร๎างถนนผิวทาง
แอสฟ๓ลต๑ติกคอนกรีต ช้ันพ้ืน
ทางดินซีเมนต๑ปรับปรุง
คุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ 
หมูํที่ ๑๗ บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนผิวทางแอสฟ๓ลต๑  
ติกคอนกรีต ช้ันพ้ืนทางดิน
ซีเมนต๑ปรับปรุงคณุภาพด๎วย
ยางธรรมชาตหิมูํที่ ๑๗ ขนาด
กว๎าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐  ม.
หนา ๔.๐๐ ซม. พื้นที่ด าเนิน 
การไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตร.ม. 

- ๔๗๒,๒๐๐ - - - ถนนผิวยางพารา
แอสฟ๓ลต๑ติกคอน 
กรีต จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีถนน 
ส าหรับใช๎ในการ
สัญจรได๎สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

323 โครงการซํอมแซมหอ
กระจายขําวหมูํบ๎าน 
 หมูํที่ ๙ บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนได ๎
รับขําวสารความรู๎อยําง
ทั่วถึงและพร๎อมใช๎งาน 

ซํอมแซมหอกระจายขําว
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๙ 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับขําว 
สารความรู๎อยํางทั่วถึง
และพร๎อมใช๎งาน 

กองชําง 

324 โครงการซํอมแซมหอ
กระจายขําวหมูํบ๎าน 
 หมูํที่ ๑๖ บ๎านวังข๎าวใหมํ   

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสารความรู๎อยํางทั่ว 
ถึงและพร๎อมใช๎งาน 

ซํอมแซมหอกระจายขําว
หมูํบ๎าน หมูํที๑่๖ 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับขําว 
สารความรู๎อยํางทั่วถึง
และพร๎อมใช๎งาน 

กองชําง 

325 โครงการซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ ๙  
บ๎านกรับ ต.ดอนแสลบ  
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน ได๎ม ี
น้ าใช๎บริโภคอุปโภค 

ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๙ 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

326 โครงการซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ ๖ 
บ๎านตลุงใต๎ ต.ดอนแสลบ    
อ. ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี

เพื่อให๎ประชาชน ได๎ม ี
น้ าใช๎บริโภคอุปโภค 

ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๖ 

- ๒๐,๐๐๐ - - - ร๎อยละของ ประชาชน
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนไดม๎ีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

175 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

327 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํที่ 18 บ๎านทุํง
เจริญ ต.ดอนแสลบ  
อ.ห๎วยกระเจา  
จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชน ได๎ม ี
น้ าใช๎บริโภคอุปโภค 

กํอสร๎างระบบประปา   
หมูํที่ 18 ขนาด 12 
ลูกบาศก๑เมตร พร๎อมถัง
กรองสนิมเหล็กและแบบ
อุปกรณ๑ ระบบประปา 

- 455,000 - - - ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับขําว 
สารความรู๎อยํางทั่วถึง
และพร๎อมใช๎งาน 

กองชําง 

328 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อ 
วัสดุกํอสร๎างของกอง
ชําง 

จัดซื้อวัสดุกํอสร๎างของ 
กองชําง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง
ให๎ถูกต๎องตาม
ระเบียบพสัดฯุ 

มีวัสดุกํอสร๎างใช๎อยําง
เพียงพอกับงาน 

กองชําง 

329 คําบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

เพื่อปรับปรุงบ ารุง 
รักษาท่ีดินและสิ่งกอํ 
สร๎างของหนํวยงาน 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างของ
หนํวยงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการปรับปรุง
ครุภณัฑ๑ให๎พร๎อม 
ใช๎งานร๎อยละ 90 

ครุภณัฑ๑มสีภาพพร๎อม
ใช๎งาน 

กองชําง 

330 คําบ ารุงรักษาและปรับ 
ปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อปรับปรุงสิ่งกํอ 
สร๎างที่ช ารุดใหส๎ามารถ
ใช๎งานได๎ 

ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างใน
พื้นที่ท่ีช ารุดเสียหาย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร๎ับ 
การแกไ๎ขป๓ญหา
สิ่งกํอสร๎างช ารุด 

ประชาชนไดร๎ับความ
พึงพอใจในการแก๎ไข
ป๓ญหา 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

331 โครงการปรับปรุงถนนลาด 
ยาง หมูํที่ 3 บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 315.00 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  

- - 490,000 - - ถนนลาดยางได๎รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

332 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 4 ม.       
ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 494,800 - - ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

333 โครงการฝายกักเก็บน้ าหมูํที่ 
9 บ๎านกรับ   

เพื่อให๎มีประชาชนมี
น้ าใช๎ในการเกษตร 

กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าหมูํท่ี 9 
บ๎านกรับขนาดกว๎าง 2.50 ม. 
ยาว 22.00 ม.  
สูง 3.00 เมตร 

- - 309,200 - - ฝายน้ า  
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

334 โครงการกํอสร๎างทางเดิน 
ทางเท๎าพร๎อมซํอมแซมถนน
คอนกรีต หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎มีเส๎นทางเดิน 
ทางเท๎าสะดวกและ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กํอสร๎างทางเดินทางเท๎า
พร๎อมซํอมแซมถนนคอนกรีต 
ขนาดกว๎าง 2.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35.00 เมตร  

- - 89,500 - - ทางเดินทางเท๎าพร๎อม
ซํอมแซมถนนคอนกรตี 
จ านวน 1 เส๎น 

ประชาชนไดม๎ีทาง 
เดินทางเท๎าและถนน 
ส าหรับใช๎ในการสัญจร
ได๎สะดวก 

กองชําง 

335 โครงการ กํอสร๎างถนน คสล. . 
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
185.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 456,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

336 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด5 ม.            
ยาว 175.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 494,800 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

337 โครงการปรับปรุงลาดยางสาย
วัดวังข๎าวใหมํ  หมูํที่ 16 บ๎าน
วังข๎าวใหมํ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 4.00 ม. ยาว 
360.00 ม. หนา 0.04 ม. 

- - 494,800 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

338 โครงการกํอสร๎างวางทํอระบาย
น้ าทํอ คสล. หมูํที่ 1 บ๎านดอน
แสลบ ต.ดอนแสลบ 
อ.ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎น้ าไหลได ๎
อยํางสะดวกปูองกัน 
น้ าทํวมขัง 

ขนาดทํอ 0.80 เมตร 
 จ านวน 13 ทํอน 

- - 300,000 - - ร๎อยละของประชาชนได ๎
ใช๎ประโยชน๑ 

การระบายน้ าได๎
สะดวกและรวดเร็วยิ่ง
ขั้น 

กองชําง 

339 โครงการซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 9 บ๎าน
กรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วย
กระเจา จ.กาญจนบรุ ี

เพื่อให๎ประชาชน  
ได๎มีน้ าใช๎บรโิภค 
อุปโภค 

ขนาดทํอ PVC 3 นิ้ว ยาว 
600 เมตร 

- - 100,000 - - ร๎อยละของประชาชนได ๎
ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชน ได๎มีน้ าใช๎
บริโภคอุปโภค 

กองชําง 

340 โครงการปรับปรุงห๎องประชุม
เป็นส านักงาน 

เพื่อให๎หนํวยงานมี
สถานท่ีเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห๎องประชุมเป็น
ส านักงาน 

- - 50,000 - - อาคารส านักงานไดร๎ับการ
ปรับปรุงให๎เหมาะสมและ
พร๎อมในการปฏิบตัิงาน 

หนํวยงานมีสถานท่ี
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

341 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า หมูํที่ 1  
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ระบายน้ าได๎
สะดวก น้ าไมํทํวมขัง 

กํอสร๎างรางระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 

- - 225,600 - - ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ท าให๎น้ าไหลสะดวก 
เวลาฝนตกหนักและ 
ลดป๓ญหาน้ าทํวม 
คลังในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

342 โครงการกํอสร๎างทาง
เท๎า หมูํท่ี 9 บ๎านกรับ 

เพื่อเพ่ิมความสะดวก 
ในการสัญจรไป – มา 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กํอสร๎างทางเดินทางเท๎ากว๎าง 
2.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  

- - 63,900 - - ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ในการเดินทางมากขึ้น 

กองชําง 

343 โครงการปรับปรุงถนน 
ลาดยาง สาย กจ.ถ.61 
 – 005 บ๎านเขารักษ๑          
-บ๎านตลุงใต๎  หมูํที่ 5 
บ๎านเขารักษ๑        

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายสาย กจ. 
ถ.61 – 005 บ๎านเขารักษ๑ – 
บ๎านตลุงใต๎  หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑  
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
3,850.00 เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร  มี
พื้นที่ด าเนินการ 26,950.00 
 ตร.ม. 

- - 7,000,000 - - ถนนลาดยางได ๎
รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมูํบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา 
แสงสวํางโคมกิ่งเดี่ยว หมู ํ
ที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎มีแสงสวํางอยําง 
เพียงพอในยามค่ าคืน 

กํอสร๎างไฟฟูาแสงสวํางโคมกิ่ง
เดี่ยว หมูํท่ี 10 ขนาด 250 
วัตต๑ เสาสูง 9 เมตรระยะทาง 
1,040 เมตร จ านวน 12 ต๎น 

430,000 430,000 - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการด ารงชีวิตมาก
ขึ้น 

กองชําง 

2 โครงการปรับปรุงระบบ 
เสียงตามสาย หมูํที่ 10  
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ข๎อ 
มูลขําวสารในหมูํบ๎าน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมูํที่ 10 บ๎านหนองปล๎อง
จ านวน 5 จุด 

100,000 100,000 - - - ระบบเสียงตาม
สาย จ านวน  
5 จุด 

ประชาชนไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลขําวสารทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

3 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต่ า หมูํที่ 7 บ๎าน
หนองปลิง 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน 
การไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
สาขาอ าเภอพนมทวน 

อุดหนุนคําใช๎จํายขยายเขต
ระบบไฟฟูาแรงต่ าบ๎านนาย
มนัส ใจดี และพวก 

๑๗๕,๑๗๑.84 175,171.84 - - - ขยายเขตไฟฟูา
ประชาชนไดม๎ี
ไฟฟูาใช๎ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

4 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 10  
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิง 
เดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑  
สูง 9 เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 5 บ๎าน
เขารักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

6 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 9 บ๎าน
กรับ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

7 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 15 
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

8 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 7 บ๎าน
หนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 14 
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

10 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 16 
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 4 ต๎น 

180,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

11 โครงการติดตั้งเสาไฟโคม
แบบก่ิงเดี่ยว หมูํท่ี 6 
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสวํางในหมูํบ๎านยาม
ค่ าคืน 

ติดตั้งเสาไฟโคมแบบก่ิงเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ สูง 9 
เมตร จ านวน 10 ต๎น 

450,000 - - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากข้ึน 

กองชําง 

12 ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟูาศูนย๑เด็ก
เล็กบ๎านพนมนาง หมูํที่ 2 

เพื่อทราบถึงปริมาณการ
ใช๎ไฟฟูาของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

ติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ๑ มิเตอร๑ไฟฟูา ขนาด 
15 แอมป ์

10,000 10,000 - - - ปริมาณการใช๎ไฟฟูา
ตํอเดือน 

ทราบถึงปริมาณการ
ใช๎ไฟฟูาของศูนย๑ไฟฟูา
ของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

13 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 10 บ๎าน
หนองปล๎อง ต าบลดอน 
แสลบ อ าเภอห๎วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
5 ต๎น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 230,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ  
๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 12บา๎นเขา
ดินสอ ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
10 ต๎น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ 
 ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะหมูํที่ 13 บ๎านโปุง
สวรรค๑ ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วย
กระเจา จ.กาญจนบรุ ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 5 
ต๎น ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

- 230,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึน้หมูํบ๎านละ  
๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

16 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 16 บ๎าน 
วังข๎าวใหมํ ต.ดอนแสลบ อ.
ห๎วยกระเจา จ.กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
10 ต๎น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 17 บ๎าน 
วังแสนสุข ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 10 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 18 บ๎าน 
ทุํงเจริญ ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 10 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด   

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

19 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 22 บ๎าน
สันติสุข ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยวขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 10 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 450,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 23 บ๎าน
ดอนพัฒนา ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 5 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 230,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 24 บ๎านทํุง
รวงทอง ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 10 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

186 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

22 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะหมูํที่4บ๎านวังนาค 
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
จ.กาญจนบุร ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน 
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 10 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 455,000 - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 9 บ๎านกรับ 
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับประชาชน 

ปริมาณงาน เสาไฟโคมแบบ
กิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต๑ 
จ านวน 5 ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- 230,000 - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างรั้วลวดตา 
ขํายโครงเหล็กพร๎อมติดตั้ง 
โคมไฟฟูาสํองสวํางสนามฟุต
ซอล หมูํที่ 10บ๎านหนอง
ปลิง ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อปูองกันฟุตบอล
กระเด็นออกนอกเขต
สนามและเพิ่มเป็นการ
แสงสวํางในสนาม 
ฟุตซอล 
 

รั้วลวดตาขํายโครงเหล็ก 
ความยาว 48.00 เมตร 
 สูง 4.00 เมตร พร๎อมงาน
ไฟฟูาสํองสวําง จ านวน 4 
จุด ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

- 359,500 - - - ตาขํายโครงเหล็ก  
ความยาว 48.00 
เมตร สูง 4.00 
เมตร พร๎อมงาน
ไฟฟูาสํองสวําง 
จ านวน 4 จุด 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

25 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 15 บ๎าน
หนองเจริญทรัพย๑ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

กํอสร๎างเสาไฟโคมแบบกิ่ง
เดี่ยว หมูํท่ี 15 บ๎านหนอง
เจริญทรัพย๑ ขนาด 250 วัตต๑  
จ านวน 5 ต๎น   

- 230,000 - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

26 โครงการรั้วตาขํายบริเวณ
อาคารเตาเผาขยะ หมูํที่ 9 
บ๎านกรับ ต าบลดอนแสลบ  
อ าเภอห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุร ี

 เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อยของสถานท่ี
อาคารเตาเผาขยะ 

ท ารั้วตาขํายบริเวณอาคาร
เตาเผาขยะ หมูํที่ 9บ๎านกรบั 
กว๎าง 10.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร สูง 1.50  
เมตร ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 54,600 - - - จ านวนเมตรที่สรา๎ง
รั้วตาขําย 

อาคารเตาเผาดูเป็น
ระเบียบปูองกัน
ทรัพย๑สินสญูหาย 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ ๖ 
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ 
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียวขนาด 
๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙เมตร จ านวน 
๑๐ ต๎น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด    

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ  
๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

188 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

28 โครงการกํอสร๎างโคม
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ ๘  
บ๎านหนองนางเลิ้ง   

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียวขนาด 
๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙ เมตร จ านวน 
 ๘ ต๎น ตามแบบที่ อบต.ก าหนด    

- ๓๖๕,๐๐๐ - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างโคม
ไฟฟูาสาธารณะหมูํที่ ๙ 
บ๎านกรับ   

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว ขนาด 
 ๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙ เมตร จ านวน 
๑๐ ต๎น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด    

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างโคม
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่๑๐ 
บ๎านหนองปล๎อง   

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ เมตร 
จ านวน ๑๐ ต๎น ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด      

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างโคม
ไฟฟูาสาธารณะ หมูํที่ 
๒๓ บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียวขนาด 
๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙ เมตร จ านวน 
๑๐ ต๎น ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

- ๔๕๕,๐๐๐ - - - มีไฟสํองสวําง 
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

189 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

32 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑ 
ส านักงาน อบต. หมูํที่ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑ 
ส านักงาน อบต. ให๎เป็น 
ที่บริการที่สะอาดและ
สวยงาม 

ส านักงาน อบต. - - 200,000 200,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ส านักงาน อบต. มี
ความสะอาดและ
สวยงาม 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา
สาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว   
หมูํที่  1  บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน  
10 ต๎น 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา
สาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว  หมูํ
ที่ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
10 ต๎น 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะคันคลอง หมูํที่ 4 
วังนาค เชื่อถึง หมูํที่ 7 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
10 ต๎น 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

36 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑  
จ านวน 10 ต๎น 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

37 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ  หมูํที่ 6         
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อสร๎างแสงสวํางและ  
อ านวยความสะดวก 
ให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑  
จ านวน 10 ต๎น 

- - 455,000 - - ร๎อยละของ
ประชาชน 
ได๎ใช๎ประโยชน๑ 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน ในการออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะทางไปหนองช๎าง
เลํน หมูํที่ ๗ บ๎านหนองปลิง 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน  
10 ต๎น 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

39 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟ
แสงสวําง  หมูํที ่8  
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัย
ใหก๎ับประชาชน 

ติดตั้งหมอแปลงไฟแสงสวําง 
ขนาด 30 KVA 

- - - 150,000 - ร๎อยละของ
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัย 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

40 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 8 
บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑  
จ านวน  10  ต๎น 

- - 455,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ ตั้งแตํ บ๎านรอง
นายกสมชัย กิจแก๎วไปถึง 
ร.ร. วัดหนองปลิง หมูํท่ี 10 
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว  
ขนาด 250 วัตต๑  
จ านวน 10 ต๎น ตั้งแตํ บ๎าน 
รองนายก สมชัย กิจแก๎ว ถึง 
ร.ร. วัดหนองปลิง  

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

42 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หน๎าอนามัย 
หนองปลิง ไปถึง วัดหนอง 
ปลิงซอย 7 หมูํที่ 10  
บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยให๎กับ 
ประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยวขนาด 
250 วัตต๑ จ านวน 10 ต๎น 
หน๎าอนามัยหนองปลิง ไปถึง  
วัดหนองปลิง ซอย 7  

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

43 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ เส๎นบ๎านปูาบญุ 
 หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโครมแบบกิ่งเดี่ยว 
ขนาด 250 วัตต๑ จ านวน 
 10 ต๎น เส๎นบ๎านปูาบญุ 
 หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

มีประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ ๑๓   
บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙ เมตร 
จ านวน 57 ต๎น ระยะทาง 
ประมาณ 2,000 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด      

- - - - 2,565,000 มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 14   
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ 
เมตร จ านวน 10 ต๎น ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด      

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําง
เพิ่มขึ้นหมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

46 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ  หมูํท่ี 16  บ๎าน
วังข๎าวใหมํ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑ สูง ๙ ม. 
จ านวน 20 ต๎น บริเวณสาม
แยกเพิ่มอีก 2 จุด หมูํที่ 16 
บ๎านวังข๎าวใหมํ   

- - - 9๐๐,๐๐๐ - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้น หมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 17   บ๎าน
วังแสนสุข 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ 
เมตร จ านวน 10 ต๎น หมูํที่ 
17   บ๎านวังแสนสุข   

- - 45๐,๐๐๐ - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ๑
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ 18   
บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ ม. 
จ านวน 10 ต๎น หมูํที่ 18 
บ๎านทํุงเจริญ  ตาม  

- - 45๐,๐๐๐ - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้นหมูํบ๎านละ ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

49 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา
สาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมูํที่ 
19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียวขนาด 
๒๕๐ วัตต๑   จ านวน 8 ต๎น 
หมูํที่ 19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑  

- - 455,๐๐๐ - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้น หมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

50 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา
สาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมูํที่ 
20 บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว ขนาด  
๒๕๐ วัตต๑  ม.จ านวน 5 ต๎น 
หมูํที่ 20  บ๎านดอนมะรมุ  
 

- - 455,๐๐๐ - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้น หมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร 
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

51 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ ๒๑ บ๎าน
กาญจนาภเิษก   

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียวขนาด  
๒๕๐ วัตต๑  จ านวน 10 ต๎น 
หมูํที่ ๒๑ บ๎านกาญจนาภิเษก  
 

- - 455,๐๐๐ - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ 
ขึ้น หมูํบ๎าน 
ละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

52 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ หมูํที่ ๒2  
บ๎านสันตสิุข 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ ม.
จ านวน 10 ต๎น  

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําเพิ่มขึ้น  
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

53 ขยายเขตระบบไฟฟูาแรงต่ า  
บ๎านดอนพัฒนา หมูํ  23 
ต าบลดอนแสลบ  อ าเภอ
ห๎วยกระเจา  จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟูาสํวนภูมภิาค
สาขาอ าเภอพนมทวน 
คําขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าให๎กับ
ลานตากผลผลติบ๎านดอน
พัฒนา หมูํ 23 ต าบลดอน
แสลบ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนท่ีร๎องขอมี
ไฟฟูาใช๎ ตาก
ผลผลติ ร๎อยละ 
100 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
ตากผลผลิต 

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างไฟฟูา
สาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว  หมูํ
ที่ 23 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑       
จ านวน 8  ต๎น  

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําเพิ่มขึ้น  
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ  หมูํท่ี 24  
บ๎านทํุงรวงทอง 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว 
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑  สูง ๙ 
เมตร จ านวน 10 ต๎น  

- - 450,000 - - มีไฟสํองสวําเพิ่มขึ้น  
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง
ยามค่ าคืน การสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภยั 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การทุนทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

56 โครงการจดัท าระบบเสยีง
ตามสายในหมูํบ๎าน หมูํที ่
19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ทราบข๎อมูลขําวสารตําง
อยํางทั่วถึง 
 

จัดท าระบบเสยีงตาม
สายในหมูํบ๎าน 
 

- - - 120,000 
 

- 1.ร๎อยละของประชา 
ชนท่ีได๎รับประโยชน๑ 
2.ร๎อยละของประชา 
ชนพึงพอใจ            

1. ท าให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึง     
 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ  หมูํท่ี 9 
บ๎านกรับ 

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑   
จ านวน 5 ต๎น 

- - 455,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น  
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างโคมไฟฟูา
สาธารณะ   
หมูํที่ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อสร๎างแสงสวํางใน
หมูํบ๎าน อ านวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน 

เสาไฟโคมแบบกิ่งเดียว
ขนาด ๒๕๐ วัตต๑   
จ านวน 10 ต๎น 

- - 455,000 - - มีไฟสํองสวํางเพิม่ขึ้น  
หมูํบ๎านละ ๑ แหํง 

ประชาชนมีแสงสวําง 
ยามค่ าคืน การสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กองชําง 

59 คําวัสดุยานพาหนะ 
และขนสํง 

เพื่อจํายคําวัสดุยาน 
พาหนะและขนสํง 

จัดซื้อวัสดุงาน
ยานพาหนะและขนสํง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดซื้อวัสดุงานยาน 
พาหนะและขนสํงให๎
ถูกต๎องตามระเบียบ 
พัสดุฯ 

มีวัสดุงานยาน 
พาหนะและขนสํง 
ใช๎อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการจดัตั้งศูนย๑ชํวย 
เหลือประชาชนองค๑การ
บริหารสํวนต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีประสบ 
สาธารณภัย และป๓ญหา
คุณภาพชีวิตป๓ญหาโรค 
ระบาดหรือโรคตดิตํอ
ได๎รับการชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คําใช๎จํายในการด าเนิน 
งานของศูนย๑ชํวยเหลือ
ประชาชน 

- 60,000 60,000 - - มีการบรหิารจดัการ
ภายในศูนย๑ชํวยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลือและมีคณุ 
ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 บูรณาการ การชํวยเหลือ
ประชาชน อุดหนุนสถานท่ี
กลางศูนย๑ปฏิบตัิการรํวม 
ในการชํวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ในเขตอ าเภอห๎วย
กระเจา 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย และป๓ญหา
คุณภาพชีวิต ป๓ญหาโรค
ระบาดหรือโรคตดิตํอ
ได๎รับการชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สถานท่ีกลาง ศูนย๑ ฯ          
1 แหํง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สถานท่ีกลาง  
ศูนย๑ ฯ 1 แหํง 

ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัหาเครื่องอุปโภค 
– บริโภคให๎แกผํู๎ประสบภัย 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
ได๎รับการบรรเทาความ
เดือดร๎อนในเบื้องต๎น 

จัดหาเครื่องอุปโภคและ
บริโภค 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ 
เป็นอยูํท่ีดีขึ้นร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมอืงน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน 

เพื่อให๎การปฏิบัติงานของ 
อปพร.มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

24 หมูํบ๎าน 100,000 
 

100,000 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 สมาชิก อปพร.มีความ 
รู๎ในการปฏิบตัิงาน 
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 80 

อปพร.มีความรู๎และ
ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมวินัยจราจร
เด็กนักเรยีน 

เพื่อให๎นักเรียนได๎รู ๎
กฎจราจรและการใช๎รถ 
ใช๎ถนนให๎ปลอดภัย 

นักเรียนในต าบล 
ดอนแสลบ 

20,000 20,000 - 20,000 20,000 นักเรียนมีความรู ๎
ความเข๎าใจในกฎจราจร 
มากขึ้นร๎อยละ 80 

นักเรียนได๎รับความ
ปลอดภัยบนท๎อง
ถนน 

ส านักปลดั 

3 โครงการปูองกัน และแกไ๎ข
ป๓ญหายาเสพตดิ 

เพื่อรวมพลังชุมชนในการ
ตํอสู๎เอาชนะยาเสพติด 

24 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการเกิดคดียาเสพ 
ติดในพื้นที่ร๎อยละ 60 

ประชาชนในต าบล
หํางไกลจากยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุนหนํวยกู ๎
ภัยและมูลนิธิก๎ูภัย 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

สนับสนุนงบประมาณตาม
ความเหมาะสม 

30,000 30,000 - - - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินมากกวํา 
ร๎อยละ 60 

ประชาชนไดร๎ับ 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมอืงน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการบรูณาการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรม 
ให๎ความรู๎กับจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เป็นคําจัดอบรมได๎แกํคํา
วิทยากร อาหารวํางเครื่อง 
ดื่ม วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ฯลฯ 

- - 40,000 40,000 40,000 มีการด าเนินการตาม
โครงการและมผีู๎เข๎า 
รํวมตามเปูาหมายไม ํ
น๎อยกวําร๎อยละ 70 

จิตอาสาภัยพิบัตไิด ๎
รับทราบแนวทาง 
การปฏิบัติที่ถูกต๎อง 
เมื่อมีภัยพิบัต ิ

ส านักปลดั 

6 คําจ๎างเหมาในการติดตั้งมูํลี่
กันแดดห๎องวิทยุสื่อสารและ
ศูนย๑ อปพร. 

เพื่อติดตั้งมูลํี่บังแดดห๎อง
วิทยุสื่อสารศูนย๑ อปพร. 

จํายเป็นคําจา๎งเหมาในการ
ติดตั้งมูลํี ่

15,000 - - - - ติดตั้งมูลํี่บังแดดห๎อง
วิทยุสื่อสารศูนย๑ อป
พร.อยํางเรียบร๎อย 

ปูองกันแสงแดดท า 
ให๎อาคารเย็นข้ึน 

ส านักปลดั 

7 โครงการบริการประชาชน
และเฝูาระวังเหตสุาธารณภยั 

เพื่อเป็นคําตัดแตํงต๎นไม๎ 
กิ่งไม๎ เฝูาระวังและ
ชํวยเหลือเหตุภัยพิบตั ิ

เพื่อเป็นคําตัดแตํงต๎นไม๎ กิ่ง
ไม๎และชํวยเหลือเหตภุัย
พิบัติสาธารณภัยตํางๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการเพื่อ
เฝูาระวังเหตภุัยพิบัติ
ตํางๆ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

ส านักปลดั 

8 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาภัยแล๎ง 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน 
โครงการปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาภัยแล๎ง 

คําส ารวจซํอมแซมภาชนะ 
กักเก็บน้ า และการสร๎าง 
ฝายต๎นน้ าปลูกปุาบริเวณ 
ต๎นน้ า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการตาม
โครงการ 

ภาชนะกักเก็บน้ าอยู ํ
ในสภาพพร๎อมใช๎
งานและมีการเพิ่ม
แหลํงต๎นน้ าในพื้นที ่

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมอืงน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครไฟปุา 

เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมให ๎
ความรู๎กับประชาชนและ 
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

เป็นคําจัดอบรมได๎แกํคํา
วิทยากร อาหารวํางเครื่อง 
ดื่ม วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ 

20,000 20,000 - 20,000 20,000 มีการด าเนินการตาม
โครงการและประชาชน 
เข๎ารํวมตามเปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 

ประชาชนไดร๎ับ 
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต๎องเมื่อ
มีไฟปุา 

ส านักปลดั 

10 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
ใหมํอาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน 

เพื่อฝึกอบรมจดัตั้งใหม ํ
สมาชิก อปพร. ให๎ม ี
ความรู๎ในการปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมอบรมจัดตั้ง
ใหม ํ

- 200,000 - 200,000 200,000 อปพร.เข๎ารับการฝึก 
อบรมไมํน๎อยกวําร๎อย 
ละ 90 ของเปูาหมาย 

อปพร.มีความพร๎อม 
ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

ส านักปลดั 

11 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

จัดตั้งจุดตรวจเพื่อปูองกัน
เหต ุ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ไมํมีการเกิดอุบตัิเหต ุ
ในพื้นที่ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ส านักปลดั 

12 โครงการรณรงค๑ประชา 
สัมพันธ๑การควบคมุไฟปุา 

เพื่อสร๎างจิตส านึกในการ
ปูองกันไฟปุาให๎กับ 
ประชาชน 

รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ให๎กับประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชนให๎ความ 
ส าคัญและรํวมมือ
กันในการปูองกันไฟ
ปุามากขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมอืงน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

13 โครงการจดัซ๎อมแผนปูองกัน
อัคคีภัย 

เพื่อให๎หนํวยงานมีความ 
พร๎อมเมื่อเกดิอัคคีภัย 

ซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัย
ในส านักงาน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เจ๎าหน๎าท่ีและ อปพร.  
ซ๎อมแผนรํวมกัน 

เมื่อเกิดเหตุอัคคภีัย
สามารถลดความ
สูญเสียได ๎

ส านักปลดั 

14 โครงการวันงดสูบบุหรีโ่ลก เพื่อให๎ประชาชนรู๎จักโทษ
ของการสูบบุหรี ่

ประชาชน ใน ต าบลดอน
แสลบ 

- - - 20,000 20,000 ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎จัก
โทษของการสูบบุหรี ่

ส านักปลดั 

15 โครงการประชาสมัพันธ๑ด๎าน
การปูองกันสาธารณภยัให๎
ประชาชน 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ด๎าน
การปูองกันสาธารณภยัใน
พื้นที ่

ประชาสมัพันธ๑ด๎านการ
ปูองกันฯ อัคคีภัย,วาตภัย,
อุทกภัย,ภัยทางถนน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร๎ับทราบ
ขําวสารอยํางทั่วถึง 

เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 คําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑ 
หรือการแพทย๑ปูองกันโรค
ให๎กับประชาชน 

จํายเป็นคําจดัซื้อน้ ายา
พํนหมอกควันส าหรับ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ ายาพํนหมอก
ควันอยํางท่ัวถึง 24 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคไขเ๎ลือดออก 

ส านักปลดั 

2 โครงการกํอสร๎างสนาม 
ตะกร๎อหมูํที่ 2บ๎าน 
พนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ออก 
ก าลังกาย 

กํอสร๎างสนามตะกร๎อใน
พื้นที่สาธารณประโยชน๑ 

200,000 200,000 - 
 

- 
 

- ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้นร๎อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

3 โครงการแขํงขันกีฬา 
ฟุตบอลประชาชนสัมพันธ๑
รวมพลังใสํใจสุขภาพ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ออก 
ก าลังกายอยํางท่ัวถึง 

ประชาชน เยาวชนใน
ต าบลดอนแสลบ 

100,000 100,000 - - - ประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้นร๎อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

4 อุดหนุนโครงการตามพระ 
ราชด ารดิ๎านสาธารณสุข 
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุด 
หนุนโครงการตามพระราชด าร ิ
ด๎านสาธารณสุขของหมูํบ๎านใน
ต าบลดอนแสลบ จ านวน 24 
หมูํๆละ 20,000 บาท  

24 หมูํบ๎าน - - - 480,000 480,000 มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อย
ละ 80 ขึ้นไป 

เพื่อสํงเสริมความรู ๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ 
สาธารณสุขข้ันพ่ืนฐาน 
 และเสริมสร๎างพนามยั 
ของประชาชนในต าบล
ดอนแสลบ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เพื่อจํายเป็นคําเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงส าหรับ
เครื่องพํนหมอกควันปูองกัน 
ยุงลายและโรคไข๎เลือดออก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พํนหมอกควันให๎กับ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนปลอดภัย 
จากโรคไข๎เลือดออก 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
สร๎างลานกีฬาชุมชน หมูํที่ 
18 บ๎านทุํงเจริญ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายอยํางท่ัวถึง 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อสร๎างลาน
กีฬาชุมชน 
 

500,000 
 

500,000 
 

- - - ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้นร๎อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

7 โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 
บ๎าตามพระปณิธานสมเด็จ 
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลยัลักษณ๑ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อให๎ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ๎า 

ส าหรับขับเคลื่อนโครงการฯ
ด าเนินการฉดีวัคซีนปูองกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ๎า 
ตัวละ 30 บาท 

100,000 100,000 170,000 170,000 170,000 ไมํมีประชาชนปุวย
เป็นโรคพิษสุนัขบ๎า 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

8 ส ารวจข๎อมลูจ านวนสัตว๑
และขึ้นทะเบยีนจ านวน
สัตว๑ ตามโครงการสตัว๑
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจา๎
น๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ๑ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อส ารวจและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขแมวปี
ละ 2 ครั้ง ในเดือน
มีนาคมและสิงหาคม 

ส ารวจและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขแมวตัวละ 3 บา
ตํอครั้ง (ปีละ 6 บาท) 

3,288 3,300 3,300 3,300 3,300 ไมํมีประชาชนปุวย
เป็นโรคพิษสุนัขบ๎า 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนใน 
หมูํบ๎าน 40 คน 

4,000 4,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ขึ้นไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

10 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา 
การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
กุมารี หมูํ 1 บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
1 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนใน 
หมูํบ๎าน 40คน 

4,000 4,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 1 มสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

11 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
 ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ 1 
บ๎านดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 1 มีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑แข็ง 
แรงหํางไกลจากยา 
เสพติดและใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนใน 
หมูํบ๎าน 60 คน 

12,000 12,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 1 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง
หํางไกลจากยาเสพ
ติดและใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

12 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน)ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรตั
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
 หมูํ 2 บ๎านพนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
2 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล 
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
35 คน 

8,000 8,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ขึ้นไป 

ประชาชนในหมูํ 2 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง
หํางไกลจากยาเสพ 
ติดและใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

13 โครงการสืบสานพระราปณิธาน 
สมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 2 
บ๎านพนมนาง 

สตรีในหมูํบ๎านปลอดภัย 
จากโรคมะเร็งเต๎านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนใน 
หมูํบ๎าน 35 คน 

7,000 7,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ขึ้นไป 

สตรีในหมูํบ๎าน
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต๎านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

14 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา 
การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมูํ 2  
บ๎านพนมนาง 

เด็กในหมูํบ๎านมภีาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น และมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
35 คน 

5,000 5,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ข้ึนไป 

เด็กในหมูํบ๎านม ี
ภาวะโภชนาการที่ดี
ขึ้น และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

15 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) ทูล 
กระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูํ 3  
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
3 มีสุขภาพอนามัย 
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล 
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนใน 
หมูํบ๎าน 40 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อย 
ละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 3 ม ี
สุขภาพอนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรงหํางไกลจากยา
เสพติดและใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

16 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 3  
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 3 มสีุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ 
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อย 
ละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 3  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ 
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

17 โครงการชํวยลดการติดเอดส๑จากแมํ 
สูํลูกสภากาชาดไทย พระเจ๎าวรวงศ๑
เธอพระองค๑เจ๎าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ อุดหนุน หมูํ 3  
บ๎านวังส าโรง 

เพื่อชํวยลดการติดเอดส๑
จากแมํสูลํูกของ
ประชาชนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อย 
ละ 90 ข้ึนไป 

ชํวยลดการติเอดส๑ 
จากแมํสูลํูกของ
ประชาชนในหมูํบ๎าน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

18 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิTO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน)
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ 4  
บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ  
4 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

10,000 10,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 4 มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

19 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 
อุดหนุน หมูํ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
4 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

5,000 5,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
4 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

20 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 4 บ๎านวังนาค 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
20 คน 

5,000 5,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

21 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  หมูํ 5 
บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ5 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล 
จากยาเสพติดและใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูา 
หมายร๎อยละ 90 
 ขึ้นไป 

ประชาชนในหมูํ 5 ม ี
สุขภาพอนามัย 
สมบูรณ๑แข็งแรง
หํางไกลจากยาเสพติด
และใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

22 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมูํ 5  
บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 5 มสีุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
53 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 5 มสีุขภาพ 
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

23 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 5 บ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

24 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) ทูล 
กระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูํ 6  
บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 6 มสีุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด 
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย 
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 6 ม ี
สุขภาพอนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรงหํางไกลจากยา
เสพติดและใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

25 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 6 บ๎านตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
6 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 6 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

26 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมูํ 6 บ๎านตลุงใต๎ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
6 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 6 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

211 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

27 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน)
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนา พรรณวดี  หมูํ 7 บ๎านหนอง
ปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 7 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิด 
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
100 คน 

12,000 12,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 7 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติด 
และใช๎เวลาวํางให๎เกดิ
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

28 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 7  
บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
7 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ 
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

4,000 4,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 7  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

29 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 7 
 บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 7 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

4,000 4,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 7 มสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

30 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี  หมูํ 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ  
8 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ 
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
48 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ขึ้นไป 

ประชาชนในหมูํ 8 มี
สุขภาพอนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรงหํางไกลจากยา
เสพติดและใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

31 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน 
พระราชประสงค๑ หมูํ 8 บ๎าน 
หนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
8 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 50 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 8 มสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

32 การสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูํ 8 บ๎าน
หนองนางเลิ้ง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
8 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 60 
คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 8 มสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

33 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิTO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมูํ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ  
9 มีสุขภาพอนามัย 
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 40 
คน 

10,500 10,500 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 9 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

34 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑ หมูํ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 9 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 30 
คน 

4,500 4,500 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 9 มสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

35 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนา 
การและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี  หมูํ 9 บ๎านกรับ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ  
9 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 36 
คน 

5,000 5,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
9 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

36 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑ หมูํ 10 บ๎านหนอง
ปล๎อง 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
40 คน 

4,000 4,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให ๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

37 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ 
และสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมูํ 10 บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
10 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
50 คน 

4,000 4,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 10 มีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

38 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี อุดหนนุ 
หมูํ 10 บ๎านหนองปล๎อง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
10 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
70 คน 

12,000 12,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 10 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

39 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี หมูํ 11 บ๎านใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
11 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายร๎อยละ 
90 ขึ้นไป 

ส านักปลดั 

40 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูํ 11  
บ๎านใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
11 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
53 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 11 มีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

41 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 11  
บ๎านใหมํ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

216 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

42 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ 12 
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 12 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล 
จากยาเสพติดและใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

6,000 6,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 12  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

43 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 
หมูํ 12 บ๎านเขาดินสอ 

สตรีในหมูํบ๎านปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต๎านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

7,000 7,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

สตรีในหมูํบ๎านปลอด 
ภัยจากโรคมะเร็งเต๎า
นม มีสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

44 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน 
พระราชประสงค๑  หมูํ 12  
บ๎านเขาดินสอ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

45 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ  
13 บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
 13 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 30 คน 

8,000 8,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 13 
มีสุขภาพอนามยัสม 
บูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

46 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 13  
บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 13 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
20 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
13 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

47 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน 
พระราชประสงค๑ หมูํ 13 บ๎านโปงุ
สวรรค๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 20 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

48 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี  หมูํ  
14 บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
14 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
48 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 14 
มีสุขภาพอนามยัสม 
บูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

49 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 14  
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
14 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
60 คน 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
14 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

50 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ
ราชประสงค๑  หมูํ 14  
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
50 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

51 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ 15 
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ  
15 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 30 คน 
 

7,350 7,350 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 15 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

52 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  
หมูํ 15 บ๎านหนองเจรญิทรัพย๑ 

สตรีในหมูํบ๎านปลอดภัย
จากโรคมะเร็งเต๎านม มี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 45 คน 

8,400 8,400 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

สตรีในหมูํบ๎าปลอดภัย 
จากโรคมะเร็งเต๎านม 
 มีสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

53 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน 
พระราชประสงค๑  หมูํ 15  
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 15 คน 

4,250 4,250 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

54 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมูํ 16 
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ  
16 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 
 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 16  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวําให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

55 
 

โครงการควบคมุโรคขาดสาไอโอ 
ดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูํ 16  
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ  
16 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 16  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

56 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมูํ 16 
บ๎านวังข๎าวใหม ํ

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ  
16 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
16 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

57 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมู ํ17  
บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
17 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 
 

7,000 7,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนใน หมูํ 17  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

58 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตัน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูํ 
17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
17 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับสาร
ไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
20 คน 

5,000 5,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 17  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

59 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี  
หมูํ 17 บ๎านวังแสนสุข 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
17 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

8,000 8,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
17 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

60 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย๑
เพื่อนใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน)  
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  หมูํ 18 บ๎านทุํง
เจริญ 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
18 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 
 

8,000 8,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนใน หมูํ 18 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

61 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมูํ 18 
 บ๎านทํุงเจริญ 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
18 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

6,000 6,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
18 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

62 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมูํ 18 บ๎านทุํงเจริญ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
18 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
18 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

63 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทลูกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี  หมูํ 19 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
19 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 63 คน 
 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 19 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง
หํางไกลจากยาเสพติด
และใช๎เวลาวํางให๎เกดิ
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

64 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 19  
บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
19 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 53 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
19 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

65 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑  หมูํ 19 
 บ๎านดอนทวีทรัพย๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน  
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

66 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี  หมูํ 20 บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
20 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 
 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูา 
หมายร๎อยละ 90 
ขึ้นไป 

ประชาชนในหมูํ 20 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

67 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 20  
บ๎านดอนมะรุม 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
20 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
53 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูาหมาย 
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
20 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

68 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑ หมูํ 20บา๎น
ดอนมะรมุ 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า 
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

69 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี หมูํ 21 บ๎านกาญจนาภิเษก 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
21 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 
 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 21  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

70 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูํ 21 
บ๎านกาญจนาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 
21 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
53 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
21 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

71 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑ หมูํ 21 
บ๎านกาญจนาภเิษก 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

72 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทลูกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี หมูํ 22 บ๎านสันติสุข 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 22 
มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ๑
แข็งแรงหํางไกลจากยาเสพ
ติดและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 
 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 22  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

73 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมูํ 22  
บ๎านสันตสิุข 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 22 
มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ๑
แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

6,000 6,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
22 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ส านักปลดั 

74 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑ หมูํ 22 บ๎าน
สันติสุข 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
30 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

75 โครงการรณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหา
ยาเสพตดิ TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย๑เพื่อนใจวัยรุํนใน
หมูํบ๎าน) ทลูกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี หมูํ 23 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 23 
มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ๑
แข็งแรงหํางไกลจากยาเสพ
ติดและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
40 คน 
 

8,000 8,000 8,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 23  
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติด 
และใช๎เวลาวํางให๎เกดิ
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

76 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูํ 23 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ 23 
มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ๑
แข็งแรงได๎รับสารไอโอดีนท่ี
ครบถ๎วน 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
เข๎าอบรม 20 คน 

5,000 5,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 23 
 มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงได๎รับ
สารไอโอดีนท่ีครบถ๎วน 

ส านักปลดั 

77 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านใน
พระราชประสงค๑ อุดหนุน หมู ํ
23 บ๎านดอนพัฒนา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
เปูาหมาย 35 คน 

7,000 7,000 6,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

228 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

78 รณรงค๑และแกไ๎ขป๓ญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนในหมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอม
หญิงอุบลรตันราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี  หมูํ 24 บ๎านทุํงรวงทอง 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
 24 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหํางไกล
จากยาเสพติดและใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ประชาชนในหมูํบ๎าน 
63 คน 
 

7,000 7,000 5,100 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

ประชาชนในหมูํ 24 
มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรงหําง 
ไกลจากยาเสพติดและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

79 โครงการสํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมํและเด็กของสม 
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมูํ 24 บ๎านทํุงรวง
ทอง 

เพื่อให๎ประชาชนใน หมูํ 
24 มสีุขภาพอนามยั
สมบูรณ๑แข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน
เข๎าอบรม 53 คน 

6,000 6,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํ 24 มีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

80 โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระ 
ราชประสงค๑ หมูํ 24 บ๎านทุํง 
รวงทอง 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในหมูํบ๎าน
เข๎าอบรม 63 คน 

7,000 7,000 7,450 - - มีประชาชนเข๎า
รํวมตามเปูาหมาย
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

81 โครงการลดความเสีย่งและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 

เพื่อปูองกันโรคพษิสุนัข 
บ๎าให๎กับประชาชน 

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค 
และเป็นคาํจ๎างเหมา 
ส ารวจข๎อมลูคําฉดีวัคซีน  
ท าหมัน ฯลฯ 

- 170,000 - - - สุนัขแมวได๎รับ
วัคซีนทุกตัว ร๎อย
ละ 100 

ต าบลปลอดโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ส านักปลดั 

82 โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรคไข๎เลือด 
ออกให๎กับประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงค๑และ
ซื้อทรายอะเบท น้ ายา
พํนหมอกควัน ฯลฯ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ไมํมผีู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออกใน
พื้นที ่

ประชาชนปลอดโรค
ไข๎เลือดออก 

ส านักปลดั 

83 อุดหนุนงบประมาณ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขต
ต าบล 
ดอนแสลบ 

เพื่อพัฒนางานสาธารณ 
สุขมูลฐานในเขตต าบลดอน
แสลบ 

อุดหนุนศูนย๑สาธารณสุข
มูลฐาน หมูํที่ 1 - 24 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 อุดหนุนศูนย๑ 
สาธารณสุขมูล
ฐาน หมูํที่ 1 - 24 

ศูนย๑สาธารณสุขมลู
ฐานท้ัง 24 หมูํบ๎านได๎
ด าเนินการในการ
พัฒนางานสาธารณ 
สุขมูลฐานชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการจดังานวัน 
ผู๎สูงอาย ุ
 

เพื่อสร๎างกิจกรรมให ๎
ผู๎สูงอายุและครอบครัว 
ได๎แสดงความกตญั๒ ู

จัดกิจกรรมวันผูส๎ูงอายุใน
ระดับต าบล 24 หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 - 100,000 100,000 ผู๎สูงอายุมสีุขภาพ
กายและใจดีขึ้นร๎อย
ละ 80 

ผู๎สูงอายไุด๎เข๎ารํวม
กิจกรรมอยาํงมี
ความสุข 

ส านักปลดั 

2 โครงการปกปูองสถาบัน 
ของชาติ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ตํอสถาบันของชาติ 

จัดกิจกรรมที่แสดงถึง
ความจงรักภักดี  24 
หมูํบ๎าน 

50,000 50,000 - - - ประชาชนมีจิตส านึก
ในความจงรักภักดี
ตํอสถาบันมากกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมีจิตส านึก 
ในความจงรักภักดตีํอ
สถาบัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
แกนน ากลุํมพัฒนาสตรี 
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎ดีขึ้น
  

จัดอบรมให๎ความรู ๎
ประชาชนและศึกษาดูงาน 

- 172,000 172,000 172,000 172,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ร๎อยละ 70 ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร๎ับความรู๎
มาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมทัศน 
ศึกษาดูงานสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ๎ครือขํายการด าเนิน 
งานด๎านสาธารณสุขในชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เครือขํายในพ้ืนท่ี 

24 หมูํบ๎าน - 670,000 670,000 670,000 670,000 มีแนวทางในการ
พัฒนาตนเองดีขึ้น 
ร๎อยละ 60 

พัฒนาศักยภาพของ
เครือขํายในพ้ืนท่ี
เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 อุดหนุนชมรมผู๎สูงอายุ
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎ชมรมผูส๎ูงอายุมี
งบประมาณในการบรหิาร
จัดการ 

อุดหนุนชมรมผู๎สูงอายตุ าบล
ดอนแสลบ 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชมรมผูส๎ูงอายุมีงบ
ประมารในการ
บริหารจดัการ 

ชมรมผูส๎ูงอายุมีการ
ด าเนินกิจกรรมตํางๆ
ภายในชมรมอยาํง
สม่ าเสมอ 

ส านักปลดั 

6 โครงการสํงเสริมอาชีพถําน
อัดแทํง หมูํที่ 12 บ๎านเขา
ดินสอ 

เพื่อเป็นการสํงเสรมิอาชีพ 
ให๎กับประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
กับประชาชน 

- 20,000 - 20,000 20,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

ประชาชนไดร๎ับความ 
รู๎ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

7 โครงการสํงเสริมอาชีพ
กลุํมท าพริกแกง หมูํที่ 14 
บ๎านเขาใหญ ํ

เพื่อเป็นการสํงเสรมิอาชีพ 
ให๎กับประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
กับประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

ประชาชนไดร๎ับความ 
รู๎ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

8 โครงการสํงเสริมอาชีพ 
การเลีย้งปูนา หมูํที่ 22 
บ๎านสันตสิุข 

เพื่อเป็นการสํงเสรมิอาชีพ 
ให๎กับประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
กับประชาชน 

- 20,000 - 20,000 20,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 

ประชาชนไดร๎ับความ 
รู๎ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการสํงเสริมอาชีพการสาน
ตะกร๎าต าบลดอนแสลบ 

เพื่อเป็นการสํงเสรมิ
อาชีพให๎กับประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎กับประชาชน 

- 20,000 20,000 50,000 50,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ร๎อยละ 80  

ประชาชนไดร๎ับความ 
รู๎ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

10 โครงการโรงเรยีนผูส๎ูงอาย ุ เพื่อจัดกิจกรรมให๎ผู ๎
สูงอายุใช๎เวลาให๎เกิด 
ประโยชน๑ 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

- 100,000 - - - ผู๎สูงอายสุนใจเข๎า
โรงเรียนตามเปูา 
หมายที่ก าหนด 

ผู๎สูงอายไุด๎ใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดู
งานเสริมพัฒนาเครือขํายด๎าน
เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพให ๎
กับเครือขํายดา๎นเศรษฐ 
กิจชุมชนในพื้นที่ 

จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนเครือขําย 
เข๎ารํวมร๎อยละ 80  

เครือขํายเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง 

ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา 
ศักยภาพผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู๎สูงอาย ุ

สํงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอายุในชุมชน 

- - - 400,000 400,000 ผู๎สูงอายเุข๎ารํวม 
ร๎อยละ 80 ตาม 

ผู๎สูงอายไุด๎รับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลดั 

13 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านรํางกาย 
จิตใจ และสังคมให๎แกํผูส๎ูงอายุ
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎าน
รํางกาย จิตใจ และ
สังคมให๎แกํผูส๎ูงอาย ุ

จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน 

- - 400,000 400,000 400,000 ผู๎สูงอายุเข๎ารํวม 
ร๎อยละ 80 ตาม 

ผู๎สูงอายไุด๎รับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

233 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

14 เงินอุดหนุนศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวต าบลดอนแสลบ 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนศูนย๑
พัฒนาครอบครัวต าบล 
ดอนแสลบ 

อุดหนุนกิจกรรมของศูนย๑
พัฒนาครอบครัว 

- 5,000 5,000 10,000 10,000 มีผู๎เข๎ากิจกรรม
สํงเสริมครอบครัว 
ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ
80ของเปูาหมาย 

ประชาชนใสํใจในการ
ดูแลครอบครัวมากขึ้น 

ส านักปลัด 

15 โครงการเงินอุดหนุนชมรม
ผู๎สูงอายุต าบลดอนแสลบ 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบล 
ดอนแสลบ 

ใช๎ในการด าเนินกิจกรรม
ภายในโรงเรียนผู๎สูงอายุ
ต าบลดอนแสลบ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ได๎รับเงินอุดหนุนไป
ใช๎ในโรงเรียน
ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายทุี่เขา๎โรงเรียน 
มีงบประมาณในการ
จัดการเรียนร๎ู 

ส านักปลัด 

16 โครงการเงินอุดหนุนการจัด 
กิจกรรมจัดการแขํงขันกีฬา 
และนันทนาการเพื่อสํงเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการ
แขํงขันกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ในการจัดกิจกรรมให๎ประชาชน
มีสุขภาพที่ด ี

อุดหนุนการแขํงขันกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี 

- - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ มีผู๎เข๎ากิจกรรมไมํ
น๎อยกวํารอ๎ยละ 70  

ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง มีคุณภาพชวีิต
ที่ด ี

ส านักปลัด 

17 โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริย 
ธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู๎สูงอายุ 

เพื่อสรา๎งกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุ
ได๎เรียนร๎ูคุณธรรมจริยธรรม 

24 หมํูบ๎าน 400,000 400,000 - - - ผู๎สูงอายุมีแนวทาง 
ในการพัฒนาตน 
เองดีขึ้นร๎อยละ 80 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู๎สูงอาย ุ

ส านักปลัด 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

18 โครงการสํงเสริมครอบครัว
อบอุํนเข๎มแข็ง 

เพื่อเสรมิสร๎างครอบครัวให๎
อบอุํน 

เพื่อสร๎างความรักความ
เข๎าใจและความสมัพันธ๑ 
ที่ดีระหวํางสมาชิกใน
ครอบครัว 

- - - 20,000 20,000 มีผู๎เข๎ากิจกรรมสํง 
เสรมิครอบครัวไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80  

ประชาชนใสํใจในการ
ดูแลครอบครัวมากขึ้น 

ส านักปลดั 

19 โครงการฝึกอบรมสํงเสริม
อาชีพเพื่อให๎แกํประชาชน 

เพื่อสร๎างอาชีพเสริมให๎กับ
ประชาชน 

กลุํมสตรี แมํบา๎น ใน
ชุมชน จ านวน 40 คน 

- - - 20,000 20,000 มีผู๎เข๎ากิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

ผู๎ที่เข๎ารํวมไดม๎ีความรู๎
ในการประกอบอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได ๎

ส านักปลดั 

20 โครงการสํงเสริมอาชีพ 
สานตะกร๎าให๎แกํผู๎พิการ
และผูส๎ูงอายุ ผูด๎๎อยโอกาส 

เพื่อเป็นการสํงเสรมิอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการและผูส๎ูงอายุ 
ผู๎ด๎อยโอกาส 

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความ 
รู๎กับพิการและผูส๎ูงอายุ 
ผู๎ด๎อยโอกาส 

- - - 30,000 30,000 ประชาชนเข๎ารํวม
ร๎อยละ 80 

ผู๎พิการและผูส๎ูงอายุ ผู ๎
ด๎อยโอกาสไดร๎ับความ 
รู๎ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

21 โครงการเงินอุดหนุนสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
ดอนแสลบ 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาเด็กได๎รับเงิน
อุดหนุนไปด าเนิน
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใช๎
เวลาวํางในการท า
กิจกรรมรํวมกัน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการเยี่ยมบ๎านผูส๎ูง 
อายุผู๎พิการและผู๎ด๎อย 
โอกาส 

เพื่อตรวจเยีย่มสุขภาพความ 
เป็นอยูํของประชาชน 

รํวมกับหนํวยงานสาธารณ 
สุขตรวจเยี่ยมประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นร๎อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู๎สูงอายุองค๑การบริหาร
สํวนต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายไุด๎มีกิจกรรม 
การเรยีนรู๎รํวมกัน 

24 หมูํบ๎าน 100,000 100,000 - - - ผู๎สูงอายสุมัครเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 30 

ผู๎สูงอายไุด๎มีความสุข
ในการท ากิจกรรม
รํวมกัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการสํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู๎ปุวยติดเตียง ผูส๎ูง 
อายุและผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อใหผ๎ู๎ปุวยติดเตียงผู๎สูงอาย ุ
และผูด๎๎อยโอกาสได๎รับการด ู
แลสุขภาพและการด ารงชีพ 

ผู๎ปุวยตดิเตียง ผู๎สูงอาย ุ
และผูด๎๎อยโอกาส  
100 คน 

- 100,000 120,000 120,000 120,000 กลุํมเปูาหมายไดร๎ับ
การดูแลสุขภาพและ
การด ารงชีพ 

กลุํมเปูาหมายไดรับ
เครื่องอุปโภค-บริโภค 
ที่จ าเป็นและการดูแล
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดับริการดูแล
ระยะยาวส าหรับผู๎สูง 
อายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
ได๎รับการบริการดูแลระยะยาว
ด๎านสาธารณสุขส าหรับผู ๎
สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
 ในต าบลดอนแสลบ 

700,000 700,000 - - - กลุํมเปูาหมายไดร๎ับ
การดูแลผูส๎ูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่ง 
พิงจะได๎รับการบริการ
ดูแลระยะยาว 

ส านักปลดั 
 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหลํากาชาด
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อให๎การด าเนินงานของ
เหลํากาชาดจังหวักาญจนบรุ ี
เป็นไปอยํางท่ัวถึงและ
ประชาชนไดร๎ับความ
ชํวยเหลืออยํางครอบคลุม 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ 
ให๎การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค๑ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลืออยําง
ทั่วถึงทั้งจังหวัด 

ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลืออยํางเพียง 
พอจากเหลํากาชาด
จังหวัด 

ส านักปลดั 

6 โครงการสํงเสริมดูแล
สุขภาพ ฟื้นฟูผู๎ปุวยตดิ
เตียงผู๎พิการ ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมใน
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎ผู๎ปุวยติดเตียง ผู๎
พิการ ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

ผู๎ปุวยตดิเตียง ผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุและผูด๎๎อยโอกาส
ทางสังคม 100 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 กลุํมเปูาหมายไดรับ
การดูแลสุขภาพ 
และการด ารงชีพ 

กลุํมเปูาหมายไดรับ
เครื่องอุปโภค-บริโภค
ที่จ าเป็นและการดูแล
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

7 โครงการปรับปรุงซํอมแซม 
ที่อยูํอาศัยผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
อยากจนและผู๎ยากไร ๎

เพื่อให๎คุณภาพชีวิตของผู๎
อาศัยไดด๎ ารงชีวิตอยํางมี
ความสุข 

ปรับปรุงซํอมแซมที่อยู ํ
อาศัย ผู๎ด๎อยโอกาส  
ผู๎อยากจน  และผู๎ยากไร ๎

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดร๎ับ
ความชํวยเหลือ
อยํางทั่วถึง 

ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน
และผูย๎ากไร๎ มีที่อยูํ
อาศัยใหมํที่มีสภาพ
แข็งแรงยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการเส๎นทางการเรียน 
รู๎มุํงสูํความเป็นเลิศทาง
ป๓ญญา 

เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย 

24 หมูํบ๎าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เจ๎าหน๎าท่ีผูร๎ับผดิชอบ
เข๎า 
รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90 

เจ๎าหน๎าท่ีมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการสํงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม น๎อมน าพุทธธรรม 
เนื่องในวันแมํแหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย 

24 หมูํบ๎าน 100,000 100,000 - - - เด็กได๎เรยีนรู๎คณุธรรมมี
พัฒนาการดีขึ้นร๎อยละ 
80 

เด็กได๎มีโอกาสปฏิบตัิ
ธรรมในวันส าคัญ 

ส านักปลดั 

3 โครงการสํงเสริมอาชีพเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให๎เด็กได๎เรยีนรู๎การ 
สร๎างอาชีพเสริม 

24 หมูํบ๎าน 60,000 60,000 - 60,000 60,000 เด็กมีแนวทางการสร๎าง
อาชีพเสริมเพิม่ขึ้นร๎อย
ละ80 

เด็กมีอาชีพเสริมสร๎าง
รายได๎ให๎ครอบครัว 

ส านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุนคาํใช๎ 
จํายการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
(คําจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจํายเป็นคําจดั 
การเรยีนการสอน 

เด็กปฐมวัยของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 
ดีขึ้นร๎อยละ 70 

ได๎มีวสัดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ใน
การเสริมสร๎าง
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการสนับสนุนคาํใช๎ 
จํายการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
(คําอาหารกลางวัน) 

เพื่อจํายเป็นคําอาหาร 
กลางวันส าหรับเด็กปฐม 
วัยของ อบต. 

เด็กปฐมวัยของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 เด็กปฐมวัยมีพัฒนา 
การดีขึ้นร๎อยละ 70 

ได๎มีอาหารบรโิภคที่
ถูกสุขลักษณะ ครบ 
5 หมู ํ

ส านักปลดั 

6 คําอาหารเสรมิ (นม)  เพื่อจํายเป็นคําอาหาร 
เสรมินม ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของ อบต.และ
ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 6 โรงเรียน 

เด็กปฐมวัยของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.และ
ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 6 โรงเรียน 

340,000 1,916,200 1,916,200 1,916,200 1,916,200 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดี
ขึ้นร๎อยละ 70 

ได๎มีอาหารเสรมิให๎
เด็กบรโิภคอยํางมี
คุณคํา 

ส านักปลดั 

7 โครงการสานตะกร๎าให๎แกํ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสร๎างอาชีพเริมใหเ๎ด็ก
และเยาวชน 

จํายเป็นคําจดักิจกรรม
โครงการ เชํน คําวัสดุ
อุปกรณ๑ คําพิธีกร 
คําอาหาร ฯลฯ 

- - - 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนเข๎ารํวม 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

เด็กและเยาวชน
ได๎รับความรู๎ในการ
ประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูด๎ูแลเด็กและผู๎ชํวย
ครูผูด๎ูแลเด็ก 

เพื่อเป็นคําใช๎จําโครงการ 
พัฒนาศักยภาพครผูู๎ดูแลเด็ก
และผู๎ชํวยครูผูด๎ูแลเด็ก 

ครูผูด๎ูแลเด็ก,ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็กและผู๎ชํวยผู๎ด ู
แลเด็กรวมถึงบุคลากรที่
ท างานด๎านการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เจ๎าหน๎าท่ีผูร๎ับผดิ 
ชอบเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 90 

เจ๎าหน๎าท่ีมีการ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

9 โครงการแขํงขันกีฬา
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ๑ 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬาอนุบาล
สานสมัพันธ๑ชุมชน 

นักเรียนอนุบาลของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 6 แหํง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเด็กอนุบาลเข๎า
รํวมไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

สร๎างความสัมพันธ๑ 
อันดีระหวํางผูป๎ก 
ครองเด็ก และ
หนํวยงาน 

ส านักปลดั 

10 คําอาหารเสรมิ(นม) 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 6 โรงเรียน 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสรมิ
(นม)ส าหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 6 โรงเรยีน 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ทั้ง 6 แหํง 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เด็กนักเรยีนได๎รับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถ๎วนทุกคน 

เด็กนักเรยีนมี 
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

11 โครงการจดังานวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมพัฒนศักยภาพ 
ของเด็กในพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก การ
แสดงของเด็กและกิจกรรม
เกมส๑ตํางๆเพื่อเสริม
พัฒนาการเด็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรยีนในต าบล
สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
อยํางน๎อยร๎อยละ 30 

ได๎มีกิจกรรมเสริม 
สร๎างพัฒนาการของ
เด็กนอกเหนือจากการ
เรียน 
ในห๎องเรียน 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดัตั้งศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านเขารักษ๑ 

เพื่อจัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านเขารักษ๑ให๎เป็น
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ดอนแสลบ อยําง
ถูกต๎อง 

แยกศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
เขารักษ๑ออกจากศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนแสลบ 

150,000 150,000 - 150,000 150,000 สามารถจัดตั้งศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎
ถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑
กรมสํงเสรมิฯ 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับการ
ดูแลอยํางทั่วถึงและ
ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณอยําง
ถูกต๎อง 

ส านักปลดั 

13 โครงการจดัตั้งศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านหนองปลิง 

เพื่อจัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหนองปลิงให๎เป็น
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ดอนแสลบ อยําง
ถูกต๎อง 

แยกศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
หนองปลิงออกจากศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแสลบ 

150,000 150,000 - 150,000 150,000 สามารถจัดตั้งศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎ถูก 
ต๎องตามหลักเกณฑ๑
กรมสํงเสรมิฯ 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับการ
ดูแลอยํางทั่วถึงและ
ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณอยําง
ถูกต๎อง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

14 คําปรับปรุงสภาพ 
แวดล๎อมของศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวด 
ล๎อม ของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอนแสลบ 
 ทั้ง 6 แหํง 

ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎อยูํใน
สภาพดีขึ้น เชํน ทาสีใหมํ
,ท ารั้วฝูาเพดาน ฯลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีการปรับปรุง
ให๎ดีขึ้น 

สภาพแวดล๎อมของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

15 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจํายเป็นคําอาหาร
กลางวัน คําจัดการเรียน
การสอนรายหัวและ
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษา 

ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย๑ 

- 1,113,120 1,113,120 1,113,120 1,113,120 เด็กนักเรยีนของ
ศพด.อบต.ดอน 
แสลบไดร๎ับการ
สนับสนุนคําใช๎ 
จํายอยํางครบถ๎วน 
และทั่วถึง 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับการ
พัฒนาทางด๎านรําง 
การและจิตใจเพื่อ
เตรียมพร๎อมในระดับ 
ช้ันท่ีสูงขึ้น 

ส านักปลดั 

16 โครงการสํงเสริมปูองกัน
การจมน้ าในเด็ก 

เพื่อให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจ รู๎จักใช๎ประโยชน๑ 
ในการวํายน้ า 

ส าหรับเด็กในต าบล 
ดอนแสลบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กในต าบลเข๎า
รํวมกิจกรรมอยําง
น๎อยร๎อยละ 70 

เด็กได๎รับความรู๎และ
น ามาใช๎ในชีวิต 
ประจ าวันได ๎

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

17 โครงการเศรษฐกิจพอ 
เพียงโรงเรยีนบ๎านตลุงใต ๎

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ๎านตลุงใต๎ในการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร๎อยละ 80 นักเรียนและ
ชุมชนใช๎ประโยชน๑จากแหลํง
เรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 50,000 - - - เพิ่มโอกาสให๎นักเรียนได๎
เรียนรูห๎ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ร๎อยละ80 

นักเรียนได๎รับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน๎นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

18 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎สูํ
โลกกว๎าง 

เพื่อเสรมิสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ในด๎านตําง ในการ
ด ารงชีพ 

จํายเป็นคําจดักิจกรรม
โครงการ เชํน คําวัสดุ
อุปกรณ๑ คําพิธีกร 
คําอาหาร ฯลฯ 

- - - 130,000 130,000 เด็กและเยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมอยาํงน๎อย 
ร๎อยละ 60 

เด็กและเยาวชนได๎รับ
ความรู๎และน ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎

ส านักปลดั 

19 โครงการอบรมเยาวชน  
รู๎ทันสื่อออนไลน๑ 

เพื่อใหค๎วามรู๎ ความ
เข๎าใจ รู๎จักใช๎ประโยชน๑
จากสื่อออนไลน๑ 

สํงเสริมความรู๎ ความ
เข๎าใจ รู๎จักใช๎ประโยชน๑
จากสื่อออนไลน๑ 

- - - 20,000 20,000 เยาวชนในต าบลเขา๎รํวม
กิจกรรมอยาํงน๎อย 
ร๎อยละ 60 

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให๎มีคุณภาพ  
ความรู๎ ความเข๎าใจ รู๎จัก
ใช๎ประโยชน๑จากสื่อ
ออนไลน๑ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.6 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

19 อุดหนุนโครงการสนับ 
สนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา
อาหารกลาง 
 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุนคาํ 
ใช๎จํายการบริหารสถาน 
ศึกษาอาหารกลางเด็ก
นักเรียน สังกัด สพฐ.  
6 โรงเรียน 

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
ในต าบลดอนแสลบ 
สังกัด สพฐ 6 โรงเรียน 

4,013,000 4,013,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 นักเรียนได๎รับประทาน 
อาหารกลางวันครบ
ทุกคนและมีปริมาณที่
เพียงพอ 

นักเรียนท่ีศึกษาอยูํ
ในพื้นที่ต าบลดอน
แสลบมีสุขภาพรําง 
กายที่แข็งแรง
สมบูรณ๑ 

ส านักปลดั 

21 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตย
ในเด็กและเยาวชน 
ต าบล ดอนแสลบ 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน 
 

ปลูกฝ๓งความรู๎ความ 
เข๎าใจ และคํานยิม
ประชาธิปไตยที่ถูกต๎อง
ให๎แกํเยาวชนคนรุํนใหม ํ

- - - 20,000 20,000 เยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมอยาํงน๎อย 
ร๎อยละ 60 

สํงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในเด็ก
และเยาวชน 

ส านักปลดั 

22 โครงการเข๎าคํายพุทธ
บุตรสํงเสรมิคณุธรรม
และจริยธรรม                        

เพื่อใหเ๎ด็กและเยาวชน
เติบโตด๎วยคณุภาพและ
เต็มเปีย่มด๎วยคุณธรรม 

สํงเสริมเยาวชนมีความรู๎
ความเข๎าใจหลักธรรม
ของศาสนา 

- - 200,000 200,000 200,000 เยาวชนเข๎ารํวม
กิจกรรมอยาํงน๎อย 
ร๎อยละ 60 

น าหลักธรรมมาใช๎
เป็นแนวทางปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ าวัน
ได ๎

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมสีุขภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการกํอสร๎างศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร๎างอาคารให๎เด็ก 
ปฐมวัยของ อบต. 

กํอสร๎างศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สร๎างศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กรองรับนักเรียน 
ได๎เพิ่มขึ้น 

มีผู๎ปกครองสนใจสํง
เด็กเข๎าเรียน 

กองชําง 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผํนดิน 
 

เพื่อรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที ่

24 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 - 50,000 50,000 ทรัพยากรในพื้นที่ได ๎
รับการดูแลรักษามาก
ขึ้นร๎อยละ 80 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก 
ขยะแบบเปิดข๎างเทท๎าย  
ขนาด 1 ตัน ชนิด 4 ล๎อ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ 
จัดเก็บและและขนสํง 
ขยะมูลฝอยแยก 
ประเภทในพื้นที ่

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
เปิดข๎างเทท๎าย ขนาด 1 ตัน 
ชนิด 4 ล๎อ กระบอกสูบไมํ
ต่ ากวํา 2,400 ซีซี หรือ
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ ากวํา 
110 กิโลวตัต๑ 
ตู๎บรรทุกมลูฝอยขนาดความ 
จุไมํน๎อยกวํา 3 ลบ.ม. 

950,000 950,000 - - - รถบรรทุกขยะแบบ
เปิดข๎างเทท๎าย ขนาด 
1 ตัน ชนิด 4 ล๎อ 
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
2,400 ซีซี หรือ
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ า
กวํา 110 กิโลวัตต๑ 
ตู๎บรรทุกมลูฝอยขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 3 
ลบ.ม. จ านวน 1 คัน 

ประชาชนจ านวน 
3,747 ครัวเรือนมี
สํวนรํวมในการลด, 
คัดแยกขยะ,และได๎ใช๎
ประโยชน๑จากขยะมลู
ฝอยชุมชน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

2 โครงการกํอสร๎างอาคาร
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นปุย๋
อินทรีย๑ 

เพื่อลดปรมิาณขยะมลู 
ฝอยในพ้ืนท่ีและสํงเสริม 
การคัดแยกขยะมลูฝอย
ชุมชน ณ แหลํงก าเนิด 

กํอสร๎างอาคาร คสล.หมูํที่ 9 
บ๎านกรับขนาด 10x20 
เมตร หรือพื้นที่ใช๎สอย 
ไมํน๎อยกวํา 200 ตาราง
เมตร 

- 850,000 - - - อาคาร คสล.หมูํที่ 9 
บ๎านกรับขนาด
10x20 เมตร หรือ
พื้นที่ใช๎สอยไมํน๎อย 
กวํา 200 ตร.ม. 
 จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนจ านวน 
3,747 ครัวเรือนมี
สํวนรํวมในการลด, 
 คัดยกขยะ,และได๎ใช๎
ประโยชน๑จากขยะมลู
ฝอยชุมชน 

กองชําง 

3 โครงการจดัตั้งศูนย๑เรียนรู๎
การจัดการขยะแบบครบ
วงจร 

เพื่อเสรมิสร๎างความรู ๎
ความเข๎าใจและสร๎าง 
จิตส านึกให๎ประชาชน 
เพื่อเสรมิสร๎างการม ี
สํวนรํวมของประชาชน 

กํอสร๎างอาคาร คสล. เพื่อ
จัดตั้งเป็นศูนย๑เรียนรู๎โดยการ
จัดนิทรรศการให๎ความ 
รู๎เรื่องการจดัการขยะแบบ
ครบวงจร ขนาด 8.00 x 
12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีใช๎
สอยไมํน๎อยกวํา 96 ตร.ม. 

- 700,000 700,000 - - อาคาร คสล. เรยีนรู๎
เรื่องการจัดการขยะ
แบบครบวงจร ขนาด 
8.00 x 12.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีใช๎สอยไมํ
น๎อยกวํา 96 ตร.ม. 
จ านวน 1 แหํง 

ประชาชนจ านวน 
3,747 ครัวเรือนมี
สํวนรํวมในการลด, 
คัดยกขยะ,และได๎ใช๎
ประโยชน๑จากขยะมลู
ฝอยชุมชน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

4 โครงการจดัท าผังเมืองชุมชน
ดอนแสลบ 

เพื่อจัดท าผังเมือง 
ชุมชนดอนแสลบ 

24 หมูํบ๎าน 300,000 300,000 - 300,000 300,000 ได๎รับการประกาศเป็น
พื้นที่ผังเมืองรวมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สามารถออกกฎหมาย
บังคับใช๎ในต าบลได ๎

กองชําง 

5 ซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ๑ 
ตํางๆที่ใช๎ในงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

เพื่อให๎ประชาชนท่ี
ขอรับถังขยะและม ี
วัสดุอุปกรณ๑ไว๎ใช๎งาน 

24 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีถังขยะ 
ครบตามจ านวนที่ยื่น
ขอ 

มีการจัดการขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองชําง 

6 โครงการจดัซื้อเตาเผาขยะ 
และกํอสร๎างอาคาร 
คลุมเตาเผา 

เพื่อใช๎เผาขยะและม ี
อาคารคลมุเตาเผาขยะ 

จัดซื้อเตาเผาขยะ 1  
เตาพร๎อมสร๎าง  
อาคาร 1 หลัง 

2,500,000 2,500,000 - - - ภายในต าบลสะอาด
ขึ้นร๎อยละ 60 

มีการจัดการขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการธนาคารขยะใน
ชุมชน 

เพื่อท าให๎ขยะกลายเป็น 
รายได ๎

24 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง 
ร๎อยละ 20 

ปริมาณขยะในต าบล
ลดน๎อยลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค๑ลดใช๎โฟม 
ลดใช๎ถุงพลาสติก เพื่อลด
ภาวะโลกร๎อน เพื่อต าบล
ดอนแสลบสูํการเป็นต าบล 
Zero waste 

เพื่อลดใช๎โฟม ลดใช๎
ถุงพลาสติก 

ประชาชนใน ต าบลดอนแสลบ - 64,262 - - - ประชาชนเข๎ารํวมตาม
เปูาหมาย   ร๎อยละ 
70 

จ านวนการโฟม ลดใช๎
ถุงพลาสติกลดลง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการแขํงขันกีฬา
เยาวชนต๎านยาเสพตดิดอน
แสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล  
มีความสามัคคี รูจ๎ักใช๎ 
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 
หํางไกลยาเสพติด 

จัดการแขํงขันกีฬาภายใน
ต าบลดอนแสลบ 

200,000 200,000 - - - ประชาชนและ
เยาวชนไดร๎ํวม        
กิจรรมร๎อยละ 80 

ประชาชนในต าบลม ี
ความสามัคคี  สุขภาพ
แข็งแรงหํางไกล 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

2 โครงการแขํงขันกีฬา
ระหวํางหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนในหมู ํ
บ๎าน มีความสามัคคี รูจ๎ัก 
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด 
ประโยชน๑ หํางไกลยาเสพตดิ 

จัดการแขํงขันกีฬาระดับ
หมูํบ๎าน 

50,000 50,000 - 50,000 50,000 ประชาชนเข๎า 
รํวม กิจรรมร๎อยละ 
80 

ประชาชนในต าบลม ี
ความสามัคคี  สุขภาพ
แข็งแรงหํางไกล 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัวันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมในวัน 
ส าคัญ/งานรัฐพิธีตําง ๆ 

ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสํถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละของ 
ประชาชน 

ประชาชนไดร๎ํวม 
กิจกรรมในวันส าคัญ 
ตําง ๆ 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดังานวันส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อสืบทอดกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาให๎คงอยู ํ
สืบไป 

24 หมูํบ๎าน 300,000 300,000 - 300,000 300,000 ประชาชนไดร๎ํวม 
กิจกรรมร๎อยละ80 

ประชาชนไดร๎ํวม 
กิจกรรมในวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5 โครงการสืบสานประเพณี
ไทยและประเพณีท๎องถิ่น 

เพื่อสืบสานประเพณีให ๎
คงอยูํในชุมชนสืบไป 

24 หมูํบ๎าน 300,000 300,000 - 300,000 300,000 ประชาชนไดร๎ํวม 
กิจกรรมร๎อยละ 80 

ประชาชนไดร๎ํวม
กิจกรรมประเพณีไทย 

ส านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษา 

เพื่อด าเนินการจัดงานแหํ
เทียนพรรษารํวมกับ
อ าเภอกระเจา 

อุดหนุนให๎แกํอ าเภอห๎วย
กระเจา 

30,000 30,000 - 30,000 30,000 การจัดงานส าเรจ็ลลุํวง
ตาวัตถุประสงค๑ 

ด าเนินการจัดงาน 
ประเพณีแหํเทียน 
พรรษาสืบทอด
ประเพณีไทย 

ส านักปลดั 

7 โครงการสืบสานประเพณ ี
ลอยกระทงวัดบ๎านกรับ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัลการ
ประกวด คําน้ าดื่ม ฯลฯ 

- - - 50,000 50,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

สํงเสริมให๎ประชาชน
ได๎มสีํวนรํวมในการสืบ
สานประเพณไีทย 

ส านักปลดั 

8 โครงการเตรยีมงานพระ 
ราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช 

เพื่อแสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีและ 
ถวายความอาลัย 

รํวมกับอ าเภอห๎วยกระเจา
ในการจัดพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ 

200,000 200,000 - - - มีประชาชนเข๎ารํวม 
งานไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ประชาชนไดม๎ีโอกาส
รํวมพระราชพิธีถวาย
ดอกไม๎จันทน๑ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการสํงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม น๎อมน าพุทธ
ธรรม 

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน 
ได๎มีหลักธรรมในการ 
ด าเนินชีวิต 

เยาวชนในต าบล 150 คน 40,000 40,000 - 40,000 40,000 มีเยาวชนเข๎ารํวม
โครงการตามเปาู 
หมายไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

เยาวชนไดร๎ู๎จักน า
คุณธรรมมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 

10 โครงการแขํงขันกีฬา
เยาวชนต๎านยาเสพตดิ
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
เยาวชน และรูจ๎ักใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัล 
คําตอบแทนกรรมการ คําน้ า
ดื่ม ฯลฯ 

- 110,000 110,000 110,000 110,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

เยาวชนในพ้ืนท่ีได๎รํวม
กิจกรรมอยาํงทั่วถึงใช๎ 
เวลาวํางให๎เกินประโยชน๑ 
หํางไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

11 โครงการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬากับหนํวยงาน
ภายนอกพ้ืนท่ี 

เพื่อสนับสนุนประชาชน
โดยการสํงตัวแทนนักกีฬา
ที่ไปแขํงขันกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัล 
คําตอบแทนกรรมการ คําน้ า
ดื่ม ฯลฯ 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

ประชาชนมีโอกาสพัฒนา 
ฝีมือทางการกีฬาและตํอ
ยอดในระดับทีสู่งขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โครงการประเพณีแหํเทียน
จ าน าพรรษา  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดกิจกรรมแหํเทียนจ าน า
พรรษา 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ 
คําจ๎างเหมาจดัท าขบวน
เทียน คําน้ าดื่ม ฯลฯ 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

สํงเสริมให๎ประชาชนได๎มี
สํวนรํวมในการสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

13 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงและแขํงขัน 
เรือยาว 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจดั
กิจกรรมวันลอยกระทง 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัลการ
ประกวด คําน้ าดื่ม ฯลฯ 

- 50,000 - 50,000 50,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อย 
ละ 80 

สํงเสริมให๎ประชาชนได ๎
มีสํวนรํวมในการสืบสาน
ประเพณีไทย 

ส านักปลดั 

14 โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต๑และรดน้ าขอ
พรผู๎สูงอาย ุ

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ดน้ า
ขอพรผู๎สูงอายุตาม
ประเพณีไทย 

จํายเป็นคําเตรยีมงานจัด
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ๑ตาํงๆ 
เงินรางวัลการละเลํนตาํงๆ 

- 300,000 - 300,000 300,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย 
ละ 80 

เป็นการสบืสานประเพณี
สงกรานต๑แบบไทยๆ 

ส านักปลดั 

15 โครงการประเพณีวันข้ึนปี
ใหมํและสวดมนต๑ข๎ามป ี

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดกิจกรรมสวดมนต๑ข๎ามป ี

จัดซื้อวัสดุอุปกณ๑ที่
จ าเป็นต๎องใช๎ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย 
ละ 80 

สํงเสริมให๎ประชาชนได ๎
มีสํวนรํวมในการสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

16 โครงการวันมาฆบูชา
  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจดั
กิจกรรมวันมาฆบูชา 

จัดซื้อวัสดุอุปกณ๑ที่
จ าเป็นต๎องใช๎ 

- 2,000 - 2,000 2,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย 
ละ 80 

สํงเสริมให๎ประชาชนได ๎
มีสํวนรํวมในการสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

17 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชน
เขารักษ๑  

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
โอกาสออกก าลังกายและ
เสรมิสร๎างความสามัคค ี

จัดแขํงกีฬาฟุตบอล
ประชาชนในโซนหมูํบ๎าน 
เขารักษ๑ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย 
ละ 80 

ประชาชนโซนบ๎านเขา
รักษ๑มีความสามัคคีและ 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

18 โครงการแขํงขันกีฬา
ประเพณี “หนองปลิงคัพ” 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
โอกาสออกก าลังกายและ
เสรมิสร๎างความสามัคค ี

จัดแขํงกีฬาฟุตบอล
ประชาชนในโซนหมูํบ๎าน
หนองปลิง 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

ประชาชนโซนบ๎าน
หนองปลิงมีความ
สามัคคีและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

19 โครงการวันออกพรรษา เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดกิจกรรมวันออกพรรษา 

จัดซื้อวัสดุอุปกณ๑ที่จ าเป็น 
ต๎องใช๎ 

- 2,000 - 2,000 2,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

สํงเสริมให๎ประชาชนได ๎
มีสํวนรํวมในการสืบสาน
พระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

20 อุดหนุนโครงการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช 

เพื่อด าเนินการจัดงาน
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช ท่ี
พระบรมราชานุสาวรีย๑ 
อนุสรณ๑ดอนเจดีย๑ 

อุดหนุนให๎แกํจังหวัด
กาญจนบุร ี

25,000 25,000 - - - การจัดงานส าเรจ็
ลุลํวงตาม
วัตถุประสงค๑ 

การด าเนินการจัดงาน
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
อยํางสมพระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

21 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่อให๎ราชการและ
ประชาชนได๎แสดงความ
จงรักภักดีตํอสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

จัดกิจกรรมถวายพระพร
และจัดกจิกรรม
เทิดพระเกยีรตติํางๆ 

- - - 50,000 50,000 ข๎าราชการประชาชน 
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการพํอค๎า
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข๎ารํวม
กิจกรรมจ านวนมาก 

ส านักปลดั 

22 โครงการจดังาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 5 

จัดให๎มีพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะ และกิจกรรม
อื่นๆที่เป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

- - - 50,000 50,000 ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการพํอค๎า
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข๎ารํวมพิธี
ถวายบังคมและระลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
ของพระองค๑ทําน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

23 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯพระวิชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 

เพื่อให๎ราชการและ
ประชาชนได๎แสดงความ
จงรักภักดีตํอพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหา 
วชิราลงกรณฯพระวิชิร 
เกล๎าเจา๎อยูํหัวรัชกาลที่10 

-จัดกิจกรรมถวายพระพร 
-จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
-จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวาย
พระพร ฯลฯ 

- - 250,000 250,000 250,000 ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการพํอค๎า
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข๎ารํวมพิธี
ถวายพระพรเพื่อแสดง
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั 

24 โครงการจดังานร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ 
รัชกาลที่ 9 

เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่9 

จัดให๎มีพิธีวางพวงมาลา 
ถวายสักการะ และกิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีเป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี

- - 50,000 50,000 50,000 ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการพํอค๎า
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข๎ารํวมพิธี
ถวายบังคมและระลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
ของพระองค๑ทาํน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

25 โครงการจดังานเนื่องใน
โอกาสวันคลา๎ยวันพระราช
สมภพพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดเดช มหาบรม
นาถบพิตรรัชกาลที่ 9 

เพื่อให๎ราชการและ
ประชาชนได๎แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและรํวม
ส านึกในพระมหากรณุาธ ิ
คุณของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 

จัดกิจกรรมศาสนา เชํน การ
ท าบุญตักบาตร และ 
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการ
แสดงถึงความจงรักภักด ี

- - 50,000 50,000 50,000 ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการประชาชน 
เข๎ารํวมพิธีถวายพระ
พรเพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

26 โครงการจดังานวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ๎าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
 พระบรมราชินี 

เพื่อให๎ข๎าราชการและ
ประชาชนทุกหมูํเหลําได๎
รํวมกันแสดงออกถึงรํวม
ความจงรักภักดีตํอสมเดจ็
พระนางเจ๎าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมถวายพระพร 
และจัดกจิกรรมเทิด 
พระเกียรติตําง ๆ 

- - 50,000 50,000 50,000 ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการประชาชน 
เข๎ารํวมพิธีถวายพระ
พรเพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

27 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัลการ
ประกวด คําน้ าดื่ม ฯลฯ 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 

สํงเสริมให๎ประชาชน
ได๎มสีํวนรํวมในการสืบ
สานประเพณไีทย 

ส านักปลดั 

28 โครงการวันแมํแหํงชาติ
(เฉลิมพระเกียรติเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกติิ์  พระบรม 
ราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนพีันปีหลวงในรัชกาลที่ 
9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 
พรรษา) 

เพื่อให๎ราชการและ
ประชาชนได๎แสดงความ
จงรักภักดีตํอสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชีพันปีหลวง 

จัดกิจกรรมถวายพระพร
และจัดกจิกรรม
เทิดพระเกยีรตติํางๆ 

- 60,000 - - - ข๎าราชการประชาชน
เข๎ารํวมพิธี 300 คน 

ข๎าราชการพํอค๎า
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เข๎ารํวม
กิจกรรมจ านวนมาก 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูส๎ูงอาย ุ จํายเป็นคําเตรยีมงานจัด
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ๑ตาํงๆ 
เงินรางวัลการละเลํนตาํงๆ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

พัฒนาศักยภาพผูส๎ูงอาย ุ ส านักปลดั 

30 โครงการแขํงขันกีฬา 
มวลชนเช่ือมสัมพันธ๑  
อ าเภอห๎วยกระเจาคัพ  
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2563 

เพื่อสนับสนุนประชาชนโดย
การสํงตัวแทนนักกีฬาท่ีไป
แขํงขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

จํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ คํา
จัดสถานท่ี เงินรางวัล 
คําตอบแทนกรรมการ คําน้ า
ดื่ม ฯลฯ 

- - 45,000 45,000 45,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

ประชาชนมีโอกาสพัฒนา
ฝีมือทางการกีฬาและตํอ
ยอดในระดับทีสู่งขึ้น 

ส านักปลดั 

31 โครงการแขํงขันกีฬาต๎าน 
ยาเสพตดิกลุมํดอนแสลบ 

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎าน  
มีความสามัคคี รูจ๎ักใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน๑หํางไกล 
ยาเสพตดิ 

จัดแขํงกีฬาฟุตบอล 
ประชาชนในกลุํม 
ดอนแสลบ 

- - 30,000 30,000 30,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

เยาวชนในพ้ืนท่ีได๎รํวม
กิจกรรมอยาํงทั่วถึงใช๎ 
เวลาวํางให๎เกินประโยชน๑ 
หํางไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

32 โครงการแขํงขันกีฬาต๎าน 
ยาเสพตดิกลุมํตลุงใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎าน  
มีความสามัคคี รูจ๎ักใช๎เวลา 
วํางให๎เกิดประโยชน๑หํางไกลยา
เสพติด 

จัดแขํงกีฬาฟุตบอล 
ประชาชนในกลุํมตลุงใต ๎

- - 30,000 30,000 30,000 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

เยาวชนในพ้ืนท่ีได๎รํวม
กิจกรรมอยาํงทั่วถึงใช๎ 
เวลาวํางให๎เกินประโยชน๑ 
 หํางไกลยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 ตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าในการบริหาร
จัดการงานภายใน
องค๑กรอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให๎การบริหาร 
จัดการงานภายในองค๑ 
กรมีประสิทธิภาพ 

คําใช๎จํายหมวดรายจําย
ประจ า 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 มีเครื่องถําย
เอกสารไว๎ใช๎ใน
การด าเนินงาน
ตํางๆ 

การด าเนินงานท่ีใช๎
เอกสารเป็นไปด๎วย
ความเรยีบร๎อย 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผูบ๎ริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานองค๑การ
บริหารสํวนต าบลดอน
แสลบ 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร  
สมาชิกสภา และ 
พนักงานสํวนต าบล 
ได๎น าความรู๎มา 
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎าง 

500,000 500,000 500,000 - - การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพร๎อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิ 
ภาพขององค๑กรโดย 
การฝึกอบรม สัมมนา
ตามโครงการตาํงๆ 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
สํวนต าบล และพนัก 
งานจ๎างได๎น าความรู ๎
มาปฏิบัติงานได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง   

200,000 200,000 - 200,000 200,000 การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีระสิทธิภาพ
ร๎อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง   

80,000 80,000 - - - การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีระสิทธิภาพ
ร๎อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั  

5 คําเลือกตั้งกรณีครบ
วาระหรือแทน
ต าแหนํงวําง 

เพื่อให๎การบริหาร
จัดการงานภายใน
องค๑กรมีประสิทธิภาพ 

ต าบลดอนแสลบ 
24 หมูํบ๎าน 

400,000 400,000 - - - ประชาชนร๎อยละ
80 มาใช๎สิทธิ
เลือกตั้ง 

การปฏิบัติงานของ 
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

6 โครงการปรับปรุงศูนย๑
เรียนรูโ๎รงเรียนชาวนา
หมูํ 7  บ๎านหนองปลิง 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลได๎ทราบข๎อมูล 
ขําวสารที่ถูกต๎อง
รวดเร็ว 

เทพ้ืนคอนกรีตกว๎าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร 
หนา 7 ซม. 

500,000 500,000 - 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้นร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในต าบล 
 มีความรู๎  รับทราบ
ข๎อมูลขําวสารได๎
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

7 โครงการสํงเสริมการ
ประชาคมเพื่อจดัท า
หรือทบทวนแผน 
พัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อจัดท าหรือทบทวน 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

24 หมูํบ๎าน 50,000 50,000 - 50,000 50,000 ตัวแทนหมูํบ๎าน 
เข๎ารํวมไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 60 

ได๎รับทราบป๓ญหา
ตํางของประชาชน 
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

8 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

เพื่อให๎ระบบการจัด 
เก็บภาษีมีประสิทธิ 
ภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษ ี
24 หมูํบ๎าน 

300,000 300,000 - 300,000 300,000 การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพร๎อยละ 80 

องค๑กรสามารถ
จัดเก็บภาษไีด๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 โครงการท๎องถิ่นโปรํงใส
ตํอต๎านการทุจริต 

เป็นคําใช๎จํายในกิจกรรม
รณรงค๑และ
ประชาสมัพันธ๑โครงการ
ท๎องถิ่นโปรํงใสตํอต๎าน
การทุจริต 

ผู๎บริหาร พนักงานเจ๎าหน๎าท่ี
และประชาชนในชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร๎ับทราบ
การรณรงค๑โครงการ
อยํางทั่วถึง 24 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับทราบ 
ถึงความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎า 
หน๎าท่ีด๎วยความสุจรติ 

ส านักปลดั 

10 โครงการประชาสมัพันธ๑และ
รณรงค๑เนื่องในวันส าคัญ 

เพื่อจํายเป็นคําจดั
กิจกรรมประชาสมัพันธ๑
หรือเพื่อการรณรงค๑ในวัน
ส าคัญตํางๆ 

คําจ๎างเหมาในการจัดท าสื่อ
ตํางๆ 

44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 ประชาชน ร๎อยละ 80 
ได๎รับทราบในเรื่องที่
รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ 

ประชาชน ได๎รบัทราบ 
ในเรื่องที่รณรงค๑ 
ประชาสมัพันธ๑ 

ส านักปลดั 

11 โครงการเพาะกล๎าคุณ 
ธรรมน๎อมน าความพอเพียง 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดกิจกรรมให๎เยาวชน 
เรื่องคุณธรรมและความ
พอเพียง 

คําวิทยากร อาหารวําง
เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน 
ฯลฯ 

20,000 20,000 - 20,000 20,000 เยาวชน จ านวน 30 
คนเข๎ารํวมโครงการ 

เยาวชน จ านวน 30 
คนได๎รบัการปลูก
จิตส านึกด๎านคณุธรรม 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

264 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

12 โครงการเลือกตั้งของ
องค๑การบริหารสํวน
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เลือกตั้งนายกอบต.และ
สมาชิกสภาฯ 

นายก อบต. 1 ต าแหนํง 
และสมาชิกสภาฯ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมาใช๎สิทธ์ิ
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 

การด าเนินการเลือกตั้ง
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

13 โครงการวันท๎องถิ่นไทย เพื่อเป็นคําจัดกิจกรรมวัน
ท๎องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมคัดเลือก
พนักงานดีเดํนและ 
นิทรรศการตํางๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานเข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

พนักงานได๎เห็นถึง
ความส าคญัของวัน
ท๎องถิ่นไทย 

ส านักปลดั 

14 โครงการจดัท าแผนที ่
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย๑สิน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

คําวัสดุอุปกรณ๑ตาํงในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองคลัง 

15 โครงการสํงเสริมคณุ 
ธรรมจริยธรรม 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
อบรมสํงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู๎บริหาร พนักงาน ลูกจ๎าง 
ในองค๑การบริหารสํวน 
ต าบลดอนแสลบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู๎บริหาร พนักงาน 
ลูกจ๎างเข๎ารํวมโครง 
การไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 

ผู๎เข๎ารํวมอบรมไดร๎ับ
การอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

265 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

16 โครงการสํงเสริมองค๑
ความรู๎ด๎านการตํอต๎าน
การทุจริต 

เพื่อเป็นคําจัดกิจกรรมอบรม
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการต๎อ
ต๎านการทุจรติ 

คําอาหารเครื่องดื่ม คํา 
วิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎บริหาร พนักงาน 
ลูกจ๎างเข๎ารํวมโครงการ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารํวมอบรมไดร๎ับ
ความรู๎และสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
การทุจริตในองค๑กรได ๎

ส านักปลดั 

17 โครงการตาวิเศษ เพื่อจํายเป็นคําวสัด ุ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในโครงการ 
ตาวิเศษ เชํน คําท าปูาย 

จัดท าปูาย เขตต าบลปลอด
ขยะ พร๎อมโครงไม๎  จ านวน 
4 ปูาย และปูาย ตาวเิศษ 
จ านวน 50 ปูาย 

- 10,000 - 10,000 10,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการ 
ขยะไดร๎๎อยละ 60 

สามารถสรา๎งจิตส านึก
ให๎ประชาชนท้ิงขยะ 
ให๎เป็นท่ีเป็นทาง 

ส านักปลดั 

18 โครงการ อบต.นําอยู ํ
 
 
 

เพื่อเป็นคําด าเนินกจิกรรม
พัฒนาสภาพแวดล๎อมรอบๆ
ส านักงานและการปรับภูมิ
ทัศน๑ในส านักงาน 

พัฒนาสภาพแวดล๎อมรอบๆ
ส านักงานและการปรับภูมิ
ทัศน๑ในส านักงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเจ๎าหน๎าที่
รํวมกันพัฒนาสภาพ 
แวดล๎อมรอบๆส านัก 
งานและการปรับภมูิ
ทัศน๑ส านักงาน 

ส านักงานและบริเวณ
โดยรอบมีภูมิทัศน๑ด ี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

266 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

19 โครงการสร๎างกระบวน 
การมีสํวนรํวมในการ
บริหารจดัการขยะแบบ
ครบวงจร 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ
ตํางๆตามที่ตั้งเปูาหมายไว ๎

เป็นคําใช๎จํายในการด าเนิน 
งาน ดังนี ้
1.โครงการจังหวัดสะอาด
ประจ าปี 2561 
2.โครงการธนาคารขยะใน
ชุมชนต าบลดอนแสลบ 
3.โครงการสํงเสรมิการม ี
สํวนรํวมของชุมชนในการ 
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 
4.โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย๑ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

200,000 200,000 - 200,000 200,000 ประชาชนในต าบล
ดอนแสลบไดม๎ีสํวน
รํวมในการบรหิาร
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 

ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี
ลดลง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

267 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

20 คําจ๎างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตํางๆ 
 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งที่ปรึกษา 
เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตํางๆหรือ
การวิจัยประเมินผลความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

คําท าวิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจในการ
ให๎บริการประชาชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการบริการ
ประชาชนให๎ผู๎บริหาร
ทราบ 

สามารถน าไปพัฒนา 
การปฏิบัติงานบริการ
ประชานให๎ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

21 คําเย็บหนังสือหรือเข๎า 
ปกหนังสือ คําธรรม 
เนียม คําโฆษณาและเผยแพร ํ

เพื่อจํายเป็นคําเข๎าเลมํเข๎าปก
หนังสือตํางๆ 

มีเอกสารเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยรูปเลํมสวยงาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เอกสารมีการจดัเก็บ
เป็นรูปเลํมสวยงาม 

เอกสารเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

22 คําใช๎จํายในการพัฒนา 
ศูนย๑รวมข๎อมลูขําวสาร 
จัดซื้อจัดจ๎างขององค๑กร 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ 
พัฒนาศูนย๑รวมข๎อมลูขําว 
สารจดัซื้อจัดจา๎งขององค๑กร 

เบิกเป็นคําใช๎สอยส าหรับ
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสารระดับ
อ าเภอ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการใช๎บริการศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารระดับ
อ าเภอ 

ได๎รับการบริการศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

23 โครงการท๎องถิ่นดีภาษีชํวย
อบรมเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
ถึงบ๎าน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารงานดา๎นจัดเก็บ
รายได ๎

เป็นคําใช๎จํายในการจัด
อบรมเคลื่อนที ่

30,000 30,000 - 30,000 30,000 ประชาชนไดร๎ู๎ข๎อมูล
การช าระภาษีอยําง
ถูกต๎อง 

ไมํมลีูกหนี้คงค๎างหรือ
ลูกหนี้ลดลง 

กองคลัง 

24 คําจัดท าเอกสารเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสาร 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ให ๎
ประชาชนไดร๎ับทราบ 
ข๎อมูลขําวสารได๎ทั่วถึง 

จัดท าเอกสารเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสารในพื้นที ่

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนไดร๎ับ
เอกสารประชาสมัพันธ๑ 

ประชาชนไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลการด าเนินงาน
ของ อบต. อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

25 คําเชําท่ีดิน เพื่อจํายเป็นคําเชําท่ีดิน
ที่ตั้งที่ท าการ อบต.ดอน
แสลบและที่ดินบริเวณ
เตาเผาขยะ 

คําเชําท่ีดินวัดสระกระเบื้อง 
10,000 บาท และคําเชํา
ที่ดินส านักพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 10,000 บาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการช าระเงิน 
คําเชําท่ีดินตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

ได๎ใช๎ประโยชน๑จาก
ที่ดินอยํางคุม๎คํา 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

26 โครงการสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ต๎นทาง 
 

เพื่อสร๎างจิตส านึกให ๎
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที ่
ต๎นทาง 

ครัวเรือนในต าบลดอนแส
ลบ 24 หมูํบ๎าน 

- 40,000 53,250 53,250 53,250 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ร๎อยละ60 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ร๎อยละ60 

ส านักปลดั 

27 คําจัดซื้อถังขยะแยกประเภท เพื่อจัดซื้อถังขยะแยก 
ประเภทติดตั้งในจุดที่ 
จ าเป็น 

จัดซื้อถังขยะแยกประเภท
จ านวน 18 ชุดๆละ 6,200 
บาท 

- 111,600 - - - ถังขยะแยกประเภท
จ านวน 18 ชุดๆละ 
6,200 บาท 

ประชาชน หนํวยงาน
ตํางๆ มีการแยกขยะ
กํอนท้ิง 

ส านักปลดั 

28 โครงการประชาคมเพื่อ
เพิ่มเตมิ/แกไ๎ขเปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อรับฟ๓งป๓ญหาความ 
เดือดร๎อนของประชาชน 

เพื่อรับฟ๓งป๓ญหาความ 
เดือดร๎อนของประชาชน 

- 20,000 30,000 30,000 30,000 มีการน าโครงการมา
บรรจุในแผนพัฒนาไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 60 

น าโครงการที่หมูํบ๎าน
เสนอไปแกไ๎ขป๓ญหา
ให๎กับประชาชน 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

29 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงาน
แบบมีสํวนรํวมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบลดอนแสลบอ าเภอ
ห๎วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 ผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง  
ในการปฏิบัติงาน 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและพนักงานจ๎าง 
ของ อบต.ดอนแสลบ 

290,000 290,000 290,000 - - ได๎รับประสบการณ๑ใน
การท างานเพิ่มขึ้นไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 60 

สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับมาปรับใช๎ในการ
ท างานได ๎

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

30 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคณะผูบ๎ริหาร  
และสมาชิกสภา อบต.ดอน
แสลบ 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร และ 
สมาชิกสภา ได๎พัฒนา 
ศักยภาพน าความรู๎มา
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู๎บริหาร และ สมาชิก
สภาฯ 

- 300,000 - 300,000 300,000 การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

31 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู๎บริหารและพนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร  
และพนักงาน ได๎พัฒนา
ศักยภาพน าความรู๎มา
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎าง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

32 โครงการจดัท าสื่อประชา 
สัมพันธ๑ อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ของ
องค๑กรผํานสื่อ 

ใช๎สื่อท่ีสร๎างขึ้นมาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการประชาสมัพันธ๑ 
ของ อบต. 

- - 50,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ร๎อย
ละ 80 

เพิ่มศักยภาพการ
ประชาสมัพันธ๑ 
ของ อบต. 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

33 โครงการจดัท าฐานภาษ ี
 ส ารวจข๎อมลูที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร๎าง จัดบัญชรีายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง  
จัดท าบัญชีรายการที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร๎าง และ 
ประเมินภาษีประจ าป ี
พ.ศ. 2563  องค๑การ 
บริหารสํวนต าบล 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

คําวัสดุอุปกรณ๑ตาํงในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

- - 36,750   36,750   36,750   การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของ
องค๑กรมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองคลัง 

34 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ปฎิบัติการรํวมในการชํวย 
เหลือขององค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเป็นคําจาํยในการ
ด าเนินโรงการขอรับเงิน
อุดหนุนปฏบิัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ 

สถานท่ีกลาง ศูนย๑ ฯ          1 
แหํง 

- - 60,000 60,000 60,000 สถานท่ีกลาง ศูนย๑ ฯ          
1 แหํง 

ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 02 



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 6.2  แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตขอโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 โครงการกํอสร๎างอาคาร 
ที่ท าการ อบต. หลังใหม ํ

เพื่อให๎มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานท่ี อบต.เป็น
เจ๎าของกรรมสิทธ์ิ 

กํอสร๎างอาคารที่ท า
การหลังใหม ํ

15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 15,000,000 มีอาคารส านักงาน 
ที่มั่นคงแข็งแรง 
รองรับจ านวน
เจ๎าหน๎าท่ีอยําง
เพียงพอ 

เจ๎าหน๎าท่ีมสี านัก 
งานท่ีสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให๎มีสภาพ 
ดีขึ้น 

ปรับปรุงอาคารส านัก 
งานให๎มีสภาพดีขึ้น 

500,000 500,000 - 500,000 500,000 มีอาคารพร๎อมใช๎ 
งานท่ีมีสภาพดีกวํา 
เดิม 

มีอาคารพร๎อมใช๎
งานท่ีมีสภาพด ี

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างรั้ว 
ที่ท าการ อบต. 

เพื่อความปลอดภัยใน 
ทรัพย๑สินของ อบต. 

กํอสร๎างรั้วที่ท าการ 
อบต. 

600,000 600,000 - - - มีความสะดวกใน
การดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 80 

เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับ
ความสะดวกในการ
ดูแลรักษาทรัพย๑สิน
ของ อบต. 

กองชําง 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 6.2  แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตขอโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

4 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน 
อบต 

เพื่อปรับปรุงภายใน
ส านักงานอบต.ให๎มี
สภาพดีขึ้น 

ปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง ขนาด
พื้นที่ 122.50 ตารางเมตร  
พร๎อมผนังอลูมเินียมลูกฟูก
กระจกสีชา ขนาด 19.00 
ตารางเมตร 

- - - 111,400 111,400 มีอาคารส านักงานท่ี
มั่นคงแข็งแรงรอง 
รับจ านวนเจ๎าหน๎าท่ี
อยํางเพียงพอ 

เจ๎าหน๎าท่ีมสี านัก 
งานท่ีสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

5 โครงการจดัท าปูาย
ประชาสมัพันธ๑ตู๎
กระจก หน๎า – หลัง 
นอกส านักงาน อบต.
ดอนแสลบ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ข๎อมูลขําวสาร  

ปูายประชาสัมพันธ๑ตู๎กระจก 
หน๎า – หลัง ขนาด 
120x240 ซม. ตาม แบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 30,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ร๎อยละ 
80 

เพิ่มศักยภาพการ
ประชาสมัพันธ๑ 
ของ อบต. 

 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 6.3  แผนงานงบกลาง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนกองทปุระกัน 
สังคม 

จํายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน 
จ๎างกรณีนายจ๎างในอัตรา 
ร๎อยละ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํายเงินสมทบให๎พนัก 
งานจ๎างครบถ๎วนทุกคน 

พนักงานจ๎างมีสวัสด ิ
การจากกองทุน 

ส านักปลดั 

2 เงินส ารองจําย เพื่อใช๎จํายกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น 

จํายในกรณีฉุกเฉินที่ม ี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา 
ป๓ญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนเป็นสํวนรวม 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 ประชาชนไดร๎ับความ
ชํวยเหลืออยํางท่ัวถึง 

ชํวยเหลือประชาชน 
ได๎ทันสถานการณ๑ 

ส านักปลดั 

3 เงินชํวยพิเศษ เพื่อจํายเป็นเงินชํวยพิเศษ 
กรณีพนักงานสํวนต าบล 
และลูกจ๎างไดร๎ับอันตราย 
หรือเจ็บปุวยจากการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

จํายเป็นเงินชํวยพนักงาน 
สํวนต าบลและลูกจ๎างได๎รับ
อันตรายหรือเจ็บปุวยจาก 
การปฏิบัตหิน๎าท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได๎ชํวยเหลือพนักงาน
และลูกจ๎างตามสิทธิที่
ได๎รับ 

พนักงานและลูกจ๎าง
ได๎รับความชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 6.3  แผนงานงบกลาง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

4 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพ
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

จํายให๎ผูส๎ูงอายุท่ีม ี
อายุ 60 ปีบริบูรณ๑ 
ขึ้นไป 

- 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 จํายเบี้ยยังชีพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ให๎ครบถ๎วน 

ผู๎สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

5 เบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพ 
ให๎ผู๎พิการ 

ผู๎พิการต าบลดอนแสลบ - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํายเบี้ยครบถ๎วน ผู๎พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

6 เบี้ยยังชีพผู ๎
ปุวยเอดส๑ 

เพื่อจํายเป็นเบีย้ยังชีพ 
ให๎ผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

ผู๎ปุวยเอดส๑ในต าบล 
ดอนแสลบ 
 

- 132,000 132,000 132,000 132,000 จํายเบี้ยยังชีพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ให๎ครบถ๎วน 

ผู๎ปุวยเอดส๑มเีบี้ยยัง
ชีพในการด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 

7 สนับสนุนงบประมาณ
สมทบกองทุน สปสช. 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพให ๎
กับประชาชน 

24 หมูํบ๎าน - 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีความ
เป็นอยูํดีขึ้น ร๎อยละ 
80 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและรํางกาย 
ที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

8 เงินสมทบกองทุน 
สวัสดิการชุมชน(ออม
วันละบาท) 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

24 หมูํบ๎าน - 232,000 232,000 232,000 232,000 ประชาชนมีความ
เป็นอยูํดีขึ้น ร๎อยละ 
80 

ประชาชนมีสวสัด ิ
การในการดูแลตน 
เองและครอบครัว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างสังคมเป็นสขุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 6.3  แผนงานงบกลาง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

9 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.ดอนแสลบ 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นท่ี
ต าบลดอนแสลบ 

อบต.ดอนแสลบ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การสมทบเป็นไป
ตามระเบียบ(สมทบ
ร๎อยละ50) 

ประชาชนกลุํมเปูา 
หมายเข๎าถึงบริการ
สาธารณสุขอยําง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

10 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น(กบท.) 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

พนักงานสํวนต าบลทุก
คน 

293,700 293,700 370,000.00 370,000.00 370,000.00 การสมทบเป็นไป
ตามระเบียบ 

ข๎าราชการสํวนท๎อง 
ถิ่น อบต.ดอนแสลบ
มีหลักประกันท่ีด ี

ส านักปลดั 

11 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ๎าง 

พนักงานจ๎างทุกคน - 100,000 10,000 10,000 10000 การสมทบเป็นไปตาม
ระเบียบ(สมทบร๎อย
ละ0.2) 

พนักงานจ๎างทุกคน
อบต.ดอนแสลบมี
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนของ
พนักงานจ๎าง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1 
 

โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมูํที่ 15 บ๎านหนอง 
เจริญทรัพย๑ (ทางไปวัดทพิย๑)  
เชื่อม หมํูที่ 6 ต.ห๎วยกระเจา 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไปมาระหวําง
ต าบล 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

10,500,000 10,500,000 10,500,000 - - ประชาชนทั้งสองต าบลมี
ถนนสัญจรไปมา
โดยสะดวก 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
เดินทางมากขึ้น 

อบจ./ 
กรมสํงเสริมฯ 

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สาย กจ.3171 บ๎านหนองเจริญ
ทรัพย๑ – บ๎านโปุงสวรรค๑ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอหว๎ยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน ลาดยาง  
ขนาดกว๎าง 6.๐๐  ม.  ยาว  
2,590 ม.  หนา  ๐.04  
ม. 
หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไมํ
น๎อยกวํา  15,540  ตร.ม. 

4,500,000 4,500,000 - - - 1.ร๎อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2.ร๎อยละ 70
ของประชาชนพึงพอใจ 
3.ร๎อยละ 70ของการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก        
2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กรมสํงเสริมฯ 

3 กํอสร๎างถนนลาดยาง สาย  
บ. ดอนแสลบ - บ.โปุงสวรรค๑   
หมํูที่ 1 บ๎านดอนแสลบ เชื่อม  
หมํูที่ 13 บ๎านโปุงสวรรค๑  
ต.ดอนแสลบ  อ.ห๎วยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎น 
ทางในการคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 6.00 ม. ยาว 
3,000 ม. ไหลํทางข๎างละ 
1.00 ม. หนา 0.05 ม. มี
พื้นที่ด าเนินการไมน๎ํอยกวาํ
24,000 ตารางเมตร 

- - 9,548,000 - - ประชาชนได๎รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้นร๎อย 
ละ ๗๐ 

ประชาชนได๎มีถนน 
ส าหรับใช๎ในการ
สัญจรได๎สะดวก 

จังหวัดฯ 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5 ส่งเสริมการพฒันาการค้า การลงทนุ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของอปท. ในเขตจังหวดัที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย  
กจ.4017 แยกทางหลวงหมาย 
เลข 3363 -  บ.หนองนางเลิ้ง  
หมูํท่ี 8 บ๎านหนองนางเลิ้ง  
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา   
จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการคม 
นาคมท่ีสะดวกรวด 
เร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด
กว๎าง  6 ม.  ยาว  3,632 ม.  
หนา  ๐.04  ม.หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไมํน๎อยกวํา 21,792 
ตร.ม. 

6,100,000 6,100,000 - - - ถนนลาดยาง ขนาดกว๎าง  
6 ม.  ยาว  3,632 ม.  
หนา ๐.04  ม.  หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 21,792 ตร.ม. 
จ านวน 1 เส๎น 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก       
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กรมสํงเสริมฯ 

4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูํท่ี 22 บ.สันติสุข ต.
ดอนแสลบ เชื่อมหมูํท่ี 5  
บ.เขากรวด ต.ห๎วยกระเจาอ.ห๎วย
กระเจา จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการคม 
นาคมท่ีสะดวกรวด 
เร็วและปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว๎าง 6 เมตรยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
จ านวน 1 เส๎น 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก        
2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

อบจ./ 
กรมสํงเสริมฯ 

5  ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.ถ. 
61 – 005 บ.เขารักษ๑ – บ.ราง
หวาย ชํวง กม.4+200 ถึง กม.
7+700 หมูํท่ี 5 บ.เขารักษ๑ ต.
ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจาเชื่อม  
หมูํท่ี 18 บ๎านนาทราย ต.ราง
หวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการคม 
นาคมท่ีสะดวกรวด 
เร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด
กว๎าง 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 ม. หนา 
0.05 ม. มีพ้ืนท่ีด าเนินการ 
24,500.00 ตารางเมตร 

- - 9,830,000 9,830,000 9,830,000 ถนนลาดยาง ขนาดกว๎าง 
6.00 ม. ยาว 3,500 ม. 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 ม. 
หนา 0.05 ม. มีพ้ืนท่ี
ด าเนินกา 24,500.00 
ตารางเมตร 

1. ท าให๎ประชาชน
เดินทางสะดวก       
 2. ท าให๎ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กรมสํงเสริมฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 

บาท 

๒๕๖๒ 

บาท 

๒๕๖๓ 

บาท 
๒๕๖๔ 

บาท 
๒๕๖5 

บาท 

5 โครงการปรับปรุงถนนลาด 
ยางสายบ๎านเขารักษ๑–ราง
หวาย หมูํที่ 5 บ๎านเขารักษ๑ 
เช่ือม หมูํที่ 6 บ๎านตลุงใต๎ 
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 
4,200 เมตร หนา 5 ซม. 
ไหลํทาง 0.50 เมตร พื้น 
ที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
29,400 ตร.ม. 

- 9,973,000 9,973,000 - - ถนนลาดยาง ขนาดกว๎าง 
 6 เมตร ยาว 4,200 
เมตร หนา 5 ซม. ไหล ํ
ทาง 0.50 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
29,400 ตร.ม. 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น เป็นเส๎น 
ทางสัญจรเช่ือมหมู ํ
บ๎านเศรษฐกิจการ
ค๎าขายในชุมชนจะ 
ดีขึ้น 

กรมสํงเสรมิฯ 

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านวัง
หิน-บ๎านดอนสูง หมูํที่ 23 
บ๎านดอนพัฒนา เชื่อม  
หมูํที ่2 บ๎านพนมนาง  
ต าบลดอนแสลบ 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 3,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 19,800 ตร.ม. 

- 9,935,000 - - - ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาดกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
19,800 ตร.ม. 
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กรมสํงเสรมิฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 

๒๕๖๒ 

บาท 

๒๕๖๓ 

บาท 
๒๕๖๔ 

บาท 
๒๕๖5 

บาท 

7 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
12 บ๎านเขาดินสอ  ต าบล 
ดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจา เชื่อม หมูํที่ 7 บ๎าน
เขาศาลา ต าบลห๎วยกระเจา 
อ าเภอห๎วยกระเจา 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา
12,000 ตร.ม. 

- 6,629,300 - 6,629,300 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตรหนา
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
12,000 ตร.ม.  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไป 
มาสะดวกขึ้น 

อบจ./ 
กรมสํงเสรมิฯ 

8 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
14 บ๎านเขาใหญํ  ต าบล 
ดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจาเชื่อมหมูํที่ 9 บ๎านไผํ
งาม ต าบลห๎วยกระเจา 
อ าเภอห๎วยกระเจา 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
10,800 ตร.ม. 

- 5,966,400 5,966,400 5,966,400 5,966,400 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 6 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา
10,800 ตร.ม.  
จ านวน 1 เส๎น 

มีถนนใช๎สัญจรไป 
มาสะดวกขึ้น 

อบจ./ 
กรมสํงเสรมิฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 

๒๕๖๒ 

บาท 

๒๕๖๓ 

บาท 
๒๕๖๔ 

บาท 
๒๕๖5 

บาท 

9 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
10,4,17,16,9  ต าบลดอน
แสลบ อ าเภอห๎วยกระเจา 
เชื่อม หมูํที่ 11 บ๎านหัวเขา 
ต าบลรางหวาย อ าเภอพนม
ทวน 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 3,070 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
18,420 ตร.ม. 

- - - 9,796,500 9,796,500 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 
3,070 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
18,420 ตร.ม.  

มีถนนใช๎สัญจรไป 
มาสะดวกขึ้น 

อบจ./กรม
สํงเสริมฯ 

10 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 15 
บ๎านหนองเจริญทรัพย๑  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห๎วย
กระเจา เชื่อม หมูํที่ 5 บ๎าน
เขากรวด ต าบลห๎วยกระเจา 
อ าเภอห๎วยกระเจา 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
18,000 ตร.ม. 

- 9,573,200 - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
18,000 ตร.ม.  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ./ 
กรมสํงเสรมิฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

บาท 

๒๕๖๒ 

บาท 

๒๕๖๓ 

บาท 
๒๕๖๔ 

บาท 
๒๕๖5 

บาท 

11 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
1 สายบ๎านดอนแสลบ – 
บ๎านโปุงสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไปมาระหวําง
ต าบล 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 
8 เมตร ยาว 5,434 
เมตร 

- - 6,000,000 4,800,000 - ประชาชนท้ังสอง
ต าบลมีถนนสัญจรไป
มาโดยสะดวก 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาก
ขึ้น 

กรมสํงเสรมิฯ 

12 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 
2 สายบา๎นเขาใหญํ – บ๎าน
พนมนาง 

เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไปมาระหวําง
ต าบล 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 
8 เมตร ยาว 2,848 
เมตร 

- - - - 5,000,000 ประชาชนท้ังสอง
ต าบลมีถนนสัญจรไป
มาโดยสะดวก 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาก
ขึ้น 

กรมสํงเสรมิฯ 

13 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูํที่ 
17 บ๎านวังแสนสุข ต.ดอน
แสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
เชื่อม บ๎านวังกาบ ต.ราง
หวาย  
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว๎าง 
6 เมตร ยาว 2,800 
เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมํน๎อยกวํา 
16,800 ตร.ม. 

10,476,000  10,476,000 - - - 1.ร๎อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

2. ร๎อยละของการเกดิ
อุบัติเหตลุดลง 

มีถนนใช๎สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ./ 
กรมสํงเสรมิฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

บาท 

๒๕๖๒ 

บาท 

๒๕๖๓ 

บาท 
๒๕๖๔ 

บาท 
๒๕๖5 

บาท 

14 โครงการกํอสร๎างสนามฟุต
ซอล หมูํที่ 10 บ๎านหนอง
ปล๎อง องค๑การบริหารสํวน 
ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 

จ.กาญจนบุร ี

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

2,000,000 - - - - ประชาชนร๎อยละ 
30 ได๎ใช๎
ประโยชน๑จาก
สนามกีฬา 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกายสร๎าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

อบจ./ 
กรม 

สํงเสริมฯ 

15 โครงการปรับปรุงถนนลาด 
ยาง กจ.ถ. 61–005  
สายบ๎านเขารักษ๑ หมูํที่ 5 
 ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา 
เชื่อม บ๎านนาทราย หมูํที่  
18 ต.รางหวาย อ.พนมทวน   
จ.กาญจนบุรี                        

เพื่อให๎มีเส๎นทาง 

คมนาคมสะดวก 
กว๎าง 6.00 เมตร  
ยาว 5,500 เมตร ไหลํทาง
ข๎างละ 0.50 เมตร หนา 
0.05 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
38,500 ตารางเมตร 

- 9,945,500 - - - ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้นร๎อยละ 

 ๗๐ 

ประชาชนไดม๎ีถนน
ส าหรับใช๎ในการ
สัญจรได๎สะดวก 

อบจ./ 
กรม 

สํงเสริมฯ 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 
กจ.ถ.61–005 สายบ๎านเขารักษ๑ หมํูที่ 
5 ต.ดอนแสลบ อ.ห๎วยกระเจา เชื่อม 
บ๎านนาทราย  หมํูที่ 18  ต.รางหวาย 
อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี            

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมสะดวก  
และรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร ไหลํทางข๎างละ  0.50 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ด าเนินการ 
24,500.00 ตารางเมตร            

- - 9,692,900 9,692,900 9,692,900 ถนนลาดยาง
ได๎รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 เส๎น 

การสญัจรไปมาใน
หมํูบ๎านได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กรมสํงเสริมฯ 

17 ขุดลอกสระน้ าหนองถาํนสาธารณะ
ประโยชน๑ หมํูที่ 5 บ๎านเขารักษ๑  
ต.ดอนแสลบ อ. ห๎วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี 

เพื่อการเก็บกกัน้ าให๎
เพียงพอในการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง 

 เดิมกว๎าง 80.00 ม. ยาว 130.00
ม. ลึก 1.00 ม.ขุดลอกใหมํ กว๎าง
85.00 ม. ยาว 130.00 ม. ลึก 
4.00 เมตร 

- - 796,000 796,000 796,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าใช๎        
อุโภค -บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กรมสํงเสริมฯ 

18 ขุดลอกสระน้ า หมูํที่ 1 บ๎านดอนแสลบ  
ต.ดอนแสลบ อ. ห๎วยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี 

เพื่อการเก็บกกัน้ า 
ให๎เพียงพอในการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง 

เดิมกว๎าง 50.00 ม. ยาว 50.00 ม.  
ลึก 2.00 ม.ขุดลอกใหมํกวา๎ง 60.00 
ม. ยาว 85.00 ม. ลึก 4.00 เมตร 

- - 497,000 497,000 497,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าใช๎        
อุโภค -บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กรมสํงเสริมฯ 

19 ขุดลอกสระน้ า หมูํที่ 5บ๎านดอนแสลบ  
ต.ดอนแสลบอ.ห๎วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี 

เพื่อการเก็บกกัน้ า 
ให๎เพียงพอในการ 
เกษตรในฤดูแล๎ง 

เดิมกว๎าง 45.00 ม. ยาว 100.00ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหมํ กว๎าง 
65.00 ม. ยาว 100.00 ม.  
ลึก 4.00 เมตร 

- - 497,000 497,000 497,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีน้ าใช๎        
อุโภค -บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กรมสํงเสริมฯ 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานมีล๎อเลื่อน มพีนักพิง ปรับระดับ 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,200 บาท 

4,400 - - - - ส านักปลดั 
 

2 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตดิผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว๎ 28,000 
บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ๑ก าหนด 

28,000 - - - - ส านักปลดั 
 

3 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตูไ๎ม๎มีบานปดิ ขนาด 80x40x87.3 cm จ านวน 1 
ตู๎ ตั้งไว๎ 2,200 บาท 

2,200 - - - - ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎วางเอกสารไม๎แบบ 3 ช้ัน จ านวน 1 ตู๎ ตั้งไว๎ 
1,800 บาท 

1,800 - - - - ส านักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เหล็กแขวนแฟูม แบบ 4 ลิน้ชัก จ านวน 1 ตู๎ๆ ละ 
4,500 บาท 

4,500 - - - - ส านักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 
2 ตู๎ๆ ละ 5,000 บาท 

10,000 - - - - ส านักปลดั 

7 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดมือจับชนิดปิด จ านวน 1 
ตู๎ๆละ 6,500 บาท 

6,500 - - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะกลมอลูมเินียม ขนาดเสน๎ผําศูนย๑ 
กลาง 1.20 เมตร สูง 85 ซม. จ านวน 24 ตัวๆ ละ  
2,500 บาท 

60,000 - - - - 
ส านักปลดั 

 

9 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑  จ านวน 1 ตัวๆ ละ  
1,400 บาท 

1,400 - - - - ส านักปลดั 
 

10 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะท างาน ขนาด 120x60x75  cm  
พร๎อมเก๎าอี ้จ านวน 1 ชุด ตั้งไว๎ 3,400 บาท 

3,400 - - - - ส านักปลดั 

11 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะประชุม ขนาด 12 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ชุด  
ตั้งไว๎ 36,000 บาท 

36,000 - - - - ส านักปลดั 

12 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน  (จอ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 16,000 
บาท ตั้งไว๎ 80,000 บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ก าหนด 

80,000 - - - - ส านักปลดั 

13 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรอืชนิด LED ขาวด า (18 
หน๎า/นาที) เครื่องละ 3,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด 

6,600 - - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ คําบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนานเมื่อช ารุดเสียหายแล๎ว
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดมิ    

220,000 - - - - ส านักปลดั 
 

15 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานมีล๎อเลื่อน มพีนักพิง ปรับระดับ 
จ านวน 1 ตัว ราคา 2,200 บาท 

2,200 - - - - ส านักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ  16,000 บาท 
รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด   

32,000     ส านักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพรอ๎มติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink 
Tank Printer)  ราคา  4,300.-  บาท รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด   

4,300 - - - - ส านักปลดั 

18 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูาและวิทย ุจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ขนาด 800 VA  จ านวน 1 
เครื่องราคา 2,800 บาท   คุณลกัษณะพื้นฐาน   
มีก าลังไฟฟูาดา๎นนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA  (480  
Watts) สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมนํ๎อยกวํา 15 นาท ี

2,800 - - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่อง 
ดับเพลิง 

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จ านวน 2 ชุดๆละ 
7,290 บาท ประกอบด๎วย 
- เสื้อและกางเกงตดิแถบสะท๎อนแสงมีกระเป๋าด๎านหน๎า
ส าหรับใสํวิทยุที่ตัวเสื้อ 
- หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ 
- ถุงมือดับเพลิง 
- รองเท๎าดับเพลิง 
ตั้งไว๎ 14,580 บาท 

14,580 - - - - ส านักปลดั 

20 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
เครื่องดับเพลิง 

จัดซื้อตู๎เก็บชุดดับเพลิง ขนาดขาสงู 10 cm เก็บได๎ 2 ชุด 
จ านวน 1 ตู๎  ตั้งไว๎ 5,900บาท 

5,900 - - - - ส านักปลดั 

21 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ดนตร ี
และนาฏศิลป ์

คําจัดซื้อกลองทอม จ านวน 1 ชุด ตั้งไว๎ 4,500 บาท 4,500 - - - - ส านักปลดั 

22 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อมกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ราคา 6,900 บาท  

6,900 - - - - กองชําง 

23 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา 
และวิทย ุ

คําจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร๎อมตู๎ล าโพง จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 70,000 บาท 

70,000 - - - - กองชําง 

24 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ 
 จ านวน 1 เครื่อง ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSL 
Lumens   

24,000 - - - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส ารวจ คําจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร๑แบบมือถือ 
 - ความถูกต๎องในการวัดระยะทางไมํเกิน 1.5 มม.
สามารถวัดระยะทางได๎ ระหวาํง 0.2 - 60 เมตร อํานคํา
การวัดระยะไดล๎ะเอียดถึง 1 มม. ระบบหน๎าจอสัมผัส 
แสดงผลได๎ 2บรรทัด  
-มีระบบให๎แสงสวํางเพื่อดูข๎อมลูในที่มืดได๎ สามารถวัด
ระยะทางได๎ทั้งมาตราเมตริกมีฟ๓ง 
ช่ันชํวยในการท างานดังน้ี เชํน ค านวณหาคําต่ าสดุ/สูงสุด 
และวัดคําตํอเนื่อง ค านวณหาพื้นที่และปรมิาตรค านวณ
บวก/ลบคําที่วัดได๎ ก าหนดชํวงระยะที่ต๎องการ ค านวณหา
ความสูง/ความกว๎างโดยใช๎รูปสามเหลี่ยม  แบตเตอร๑รี่ 1 
ชุด สามารถวดัระยะทางได๎ประมาณ 5,000 ครั้ง ได๎
มาตราฐานการปูองน้ าและฝุุนอยํางน๎อย IP54  
- อุปกรณ๑ประกอบ มสีายคล๎องมือและซองบรรจุเครื่อง
แบตเตอร๑รี่ อัลคาไลน๑  ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2  ก๎อน 
คูํมือการใช๎งาน 1 ชุด 

7,600 - - - - กองชําง 

26 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

คําติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV ภายในส านักงาน 
อบต.ดอนแสลบ ตั้งไว๎ 500,000 บาท 

500,000 - - - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรบังานประมวลผล จอ 
ขนาดไมํน๎อยกวํา19 น้ิว  
เครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน 
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม  ก าหนด 

- 22,000 - - - กองชําง 

28 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 เครื่องละ 7,900 บาท จ านวน 1 
เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด 

7,900 - - - - กองชําง 
 

29 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ คําบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนานเมื่อช ารุดเสียหายแล๎ว
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดมิ ตั้งไว๎ 200,000 
บาท 

200,000 - - - - กองชําง 

30 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

คําครุภณัฑ๑ คําบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนานเมื่อ 
ช ารุดเสยีหายแล๎วสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดัง 
เดิม ตั้งไว๎ 100,000 บาท 

100,000 - - - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อโทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ระดบั
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 
นิ้ว 

23,200 - - - - ส านักปลดั 

32 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อตูเ๎อกสาร 2 บานเลื่อนกระ 
จก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู๎ๆ ละ 5,500 บาท 

11,000 - - - - กองคลัง 

33 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,800 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
  - มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 

watts)             
 -สามารถส ารองไฟฟูาไดไ๎มํน๎อยกวํา 15นาที 

8,400 - - - - กองคลัง 

34 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ All in One ส าหรับงาน
ประมวลผล รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอม 
พิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ก าหนด จ านวน 1 เครื่อง 

- 23,000 - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

35 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส ารวจ เป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร๑กลาส 
 มีคุณสมบัตดิังนี้ 
1. สายเทปท าด๎วยวสัดไุฟเบอร๑กลาส 
2. เทปมีความยาว 60 เมตร 
3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 ซม.และขีดแบํงยํอยทุกๆ 2 
มิลลเิมตร 
4. หน๎ากว๎างของเส๎นเทปไมํเกิน 13 มิลลิเมตร 
5. มีด๎ามจับและที่หมุนม๎วนเทปและโครงปูองกันเส๎น
เทปท าด๎วยพลาสติก 

- 1,450 - - - กองชําง 

36 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อเครื่องเครื่องสแกนเนอร๑ส าหรับ 
งานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
3,100 บาท    มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมํน๎อยกวํา 
4,800x4,800 dpi 
-สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํากระดาษขนาด A4 
-มีชํองเชื่อมตํอ (interface) แบบ  Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

3,100 - - - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ก าหนด จ านวน 1 เครือ่ง 

- 16,000 - - - กองคลัง 

38 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 
ล๎านพิกเซล จ านวน 1 เครื่อง คุณสมบัตดิังนี้ 
1.เป็นกล๎องคอมแพค 
2.ความละเอยีดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร๑
ภาพ 
3.มีระบบแฟลชในตัว 
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวก
เมื่อข๎อมูลเต็มหรือเมื่อต๎องการเปลีย่น 
5.สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ได ๎
6.มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง 

- 13,600 - - - กองคลัง 

39 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 2 ตู๎ๆละ 5,500 บาท 

- 11,000 - - - กองคลัง 

40 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู๎ๆละ 7,900 บาท - 15,800 - - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน มีล๎อเลื่อน มพีนักพิง ปรับระดับ 
จ านวน 1 ตัว 

- 2,200 - - - กองคลัง 

42 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน 

 

จัดซื้อโต๏ะท างาน ขนาด 1200 x 691 x 740 mm. 
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท 

- 24,000 - - - ส านักปลดั 

43 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน 

 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 6 ตวัๆ ละ 3,000.-
บาท 

- 18,000 - - - ส านักปลดั 

44 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ ขนาด 1200 x 691 x 740 
mm.จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท 

- 12,000 - - - ส านักปลดั 

45 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บาน จ านวน 6 หลังๆ ละ 6,000.-
บาท 

- 36,000 - - - ส านักปลดั 

46 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรอืชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 6 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ก าหนด 

- 54,000 - - - ส านักปลดั 

47 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง จัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 20 เมตร 
จ านวน 2 เส๎นๆละ 7,500 บาท 
 

- 15,000 - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

48 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง จัดซื้อตู๎เก็บสายดับเพลิง 2 เส๎น พร๎อมหัวฉีด 
- ขนาด กว๎าง 70ซม. x สูง 110ซม. x ลึก 20ซม. 
- ตู๎เหล็กสีแดง พร๎อมกุญแจล๏อค 
- ด๎านหน๎าเป็นกระจกธรรมดา หรอื กระจกเซฟตี้  
- ด๎านในมีเหล็กโค๎งเพื่อรองรับสาย 2จุดและทีล่๏อก
หัวฉีดน้ าดับเพลิง 

- 5,600 - - - ส านักปลดั 

49 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรอืชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ก าหนด 

- 9,000 - - - ส านักปลดั 

50 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โนต๎บุ๏ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

- 32,000 - - - ส านักปลดั 

51 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎ 4 ลิ้นชัก 2 ตู๎ๆละ 7,900 บาท - 15,800 - - - กองคลัง 

52 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน  จัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 2 ตู๎ ตูล๎ะ 5,500 บาท   
   

- 11,000 - - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อตูเ๎อกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 ตู๎ๆละ 5,500 บาท  
    

- 5,500 - - - ส านักปลดั 

54 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง คําจัดซื้อตูเ๎ก็บสายดับเพลิง สามารถเก็บสายดับเพลิง
ได๎ 2 เส๎น ขนาดความยาวเส๎นละ 20 เมตร จ านวน 1 
ตู๎ๆละ 5,600 บาท  (ตั้งราคาตามท๎องตลาด) 
    

- 5,600 - - - ส านักปลดั 

55 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง คําจัดซื้อสายดับเพลิง ยาว 20 เมตร จ านวน 2 เส๎นๆ
ละ 7,500 บาท (สืบราคาตามทอ๎งตลาด)  

- 15,000 - - - ส านักปลดั 

56 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง คําจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง FOX 1 หวั ตั้งไว๎ 20,000 
บาท (ราคาตามท๎องตลาด)   

- 20,000 - - - ส านักปลดั 

57 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ราคาตามท๎องตลาด จ านวน 
6 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท    

- 18,000 - - - ส านักปลดั 

58 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อตูเ๎หล็ก 2 บาน คุณลักษณะพื้นฐานและราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑ จ านวน 6 หลังๆ ละ 6,000.-
บาท      

- 36,000 - - - ส านักปลดั 

59 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ ขนาด  
1200 x 691 x 740 mm ตามราคาท๎องตลาด 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท   

- 12,000 - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

60 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน - เพื่อจํายเป็นคําโต๏ะท างาน ขนาด 1200 x 691 x 
740 mm.ตามราคาท๎องตลาด จ านวน 4 ตัวๆ ละ 
6,000.-บาท      

- 24,000 - - - ส านักปลดั 

61 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและ
เผยแพร ํ

- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน๑ จอ LED ขนาด 40 
นิ้ว จ านวน 6 เครื่องๆละ 13,100 บาท ตั้งไว๎ 
78,600 บาท     

- 78,600 - - - ส านักปลดั 

62 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรอืชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ก าหนด จ านวน 6 เครื่องๆละ 9,000 บาท 

- 54,000 - - - ส านักปลดั 

63 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

โครงการติดตั้งกล๎อง CCTV จ านวน ๑6 ตัว พร๎อม
อุปกรณ๑  หมูํที่ 12 บ๎านเขาดินสอ 

- - 500,000 - - กองชําง 

64 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

โครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV ภายใน
และนอกเขตส านักงาน อบต.ดอนแสลบ 

500,000 500,000 - - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข๎าออก
งาน มีคุณสมบัติดังนี ้
1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข๎อมูลได๎ 100,000 รายการ 
3. หน๎าจอ LCD  
4. สามารถเช่ือมตํอได๎หลายรูปแบบ 
5. มาพร๎อมโปรแกรมบริหารจดัการเวลาท างาน 
6. ราคาไมรํวมคําติดตั้ง    

- 9,700 - - - ส านักปลดั 

66 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร๑กลาส ขนาดความจุ  
2,000 ลิตร จ านวน 4 ถังๆละ 9,200 บาท 

36,800 36,800 - - - ส านักปลดั 

67 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ถนนและภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 2 
จ านวน ๑๖ ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

-- - - 495,000 - กองชําง 

68 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 จ านวน 
๑๖ ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

- - - - 495,000 กองชําง 

69 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 จ านวน ๑
6 ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

- - - 495,000 - กองชําง 

70 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง  CCTV ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 23 ๑6 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ๑   

- - - 495,000 - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

71 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV หมูํที่ 4 และ หมูํที่ 17 จ านวน 16 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

- - 495,000 - - 
กองชําง 

72 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง  CCTV  หมูํที่ 18 บ๎านทํุงเจริญ จ านวน 16 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

- - - - 495,000 กองชําง 

73 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ซื้อกล๎อง CCTV พร๎อมติดตั้ง  หมูทํี่ 21 บ๎านกาญจนาภิเษก 
จ านวน 8 ตัวบรเิวณหน๎าวดั สามแยกและหน๎าโรงเรียน 

- - - 500,000 - กองชําง 

74 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV   หมูํที่ 22 บ๎านสันติสุข จ านวน 16 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

- - - 495,000 - กองชําง 

75 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV   หมูํที่ 23 บ๎านดอนพัฒนา จ านวน 16 
ตัว พร๎อมอุปกรณ๑ 

- - - - 495,000 กองชําง 

76 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในบริเวณ  หมูํที่ ๖ และหมูํที่ ๒๒ 
จ านวน ๑๖ ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

- ๔๙๕,๐๐๐ - - - กองชําง 

77 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในบริเวณ  หมูํที่ ๗ และหมูํที่ ๑๘ 
จ านวน ๑๖ ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

- ๔๙๕,๐๐๐ - - - กองชําง 

78 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑โฆษณา 
และเผยแพร ํ

ติดตั้งกล๎อง CCTV ภายในบริเวณ  หมูํที่ 8 และหมูํที่  
๑4 จ านวน ๑๖ ตัว พร๎อมอุปกรณ๑   

- - 495,000 - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

79 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑   ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้ออุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑(Smart Card 
Reader)  คุณสมบตัิดังนี ้
๑. สามารถอํานและเขียนข๎อมลูในแบบอเนกประสงค๑ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได ๎
๒. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํนอ๎ยกวํา ๔.๘ MHZ 
๓. สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตอํ (Interface) แบบ 
USB ได ๎
๔. สามารถใช๎กับบัตรแบบอเนก 
ประสงค๑ (Smart Card) ที่ใช๎แรง 
ดันไฟฟูา ขนาด ๕ Volts และ  
๑.๘ Volts ได๎เป็นอยํางน๎อย 
จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ 700 บาท 

- 2,100 - - - กองชําง 
 

80 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) รายละเอยีดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ก าหนด จ านวน 1 เครือ่ง 

- 22,000 - - - กองชําง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

81 งานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยาน 
พาหนะและขนสํง 

จัดซื้อรถยนต๑สํวนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต๑ หรือก าลังเครื่องยนต๑สงูสุดไมตํ่ ากวํา 
๑๑๐ กิโลวตัต๑ 
คุณสมบัติดังนี ้
๑) แบบธรรมดา 
  (๑) มีน้ าหนักบรรทุกไมํต่ ากวํา ๑ ตัน 
  (๒) เป็นรถชํวงยาว 
  (๓) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
  (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

- - ๕๗๕,๐๐๐ - - ส านักปลดั 
 

82 งานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ คําครุภณัฑ๑ 
ส านักงาน 

จัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร๑กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร 
คุณสมบัติดังนี ้
๑๐.๑๒.๑ แบบแบบไฟเบอร๑กลาส 
๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดเป็นขนาดจุที่จุน้ าได๎ไมํน๎อย
กวํา 
๒) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม 
๓) ราคาไมํรวมขาตั้ง และไมรํวมราคําติดตั้งจ านวน ๒๐ใบ 
ใบละ ๘,๓๐๐ บาท 

- ๑๖๖,๐๐๐ - - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

83 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อชุดรับแขก ชุดหลุยส๑ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
60,000 บาท  

- - 60,000 - - ส านักปลดั 
 

84 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอม 
พิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ก าหนด จ านวน 1 เครื่อง 

- - 23,000 - - ส านักปลดั 

85 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อพัดลมไอน้ า  จ านวน 10 ตวัๆ ละ 22,000 บาท - - 220,000 - - ส านักปลดั 

86 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน หุ๎มเบาะหนา มีล๎อเลื่อน 
 มีพนักพิง มีวางแขน ปรับระดับ จ านวน 1 ตัว 

- - 2,500 - - ส านักปลดั 

87 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน 

 

 

 

1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน มีคณุสมบัติ  
10.8.1 แบบตู๎ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาดสูงกวํา 
60,000 บีทียู จ านวน 8 เครื่องๆละ 57,000 บาท 
2.คําตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาดไมํต่ ากวํา 40,000 บีทียู  จ านวน 8 
เครื่องๆละ 5,500 บาท  

- 

 

- 

- 

 

- 

456,000 
 
 

44,000 

- 

 

- 

- 

 

- 

ส านักปลดั 

88 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน  หุ๎มเบาะหนงั  มีพนักพิง        มี
ที่วางแขน  มีล๎อเลื่อน และมีโช๏คสามารถปรับระดับสูง
ต่ าได๎ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.-บาท 

- 5,000 - - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

89 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน  หุ๎มเบาะหนงั  มีพนักพิง        มี
ที่วางแขน  มีล๎อเลื่อน และมีโช๏คสามารถปรับระดับสูง
ต่ าได๎ จ านวน 1 ตวั 

- 2,500 2,500 - - กองชําง 
 

90 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงาน (จอขนาดไมํน๎อย
กวํา 19 น้ิว) รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ก าหนด จ านวน 1 เครื่อง 

- 17,000 17,000 - - กองคลัง 

91 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน   ราคาทอ๎งตลาด  จ านวน 3 
ตัวๆละ 3,000 บาท 

- - 9,000 - - ส านักปลดั 

92 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก  ราคาท๎องตลาด จ านวน 200  
ตัวๆ ละ 210.- บาท   

- - 42,000 - - ส านักปลดั 

93 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค๑  ราคาท๎องตลาด    
จ านวน   6 ตัวๆ ละ 3,700.-บาท 

- - 22000 - - ส านักปลดั 

94 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เครื่องดับเพลิง โครงการจดัซื้อสายสํงน้ าดบัเพลิง   เส๎นผําศูนย๑กลาง 
2.5 น้ิวยาว 20 เมตร จ านวน 2 เส๎นๆละ 7,500 บาท 
(สืบราคาตามท๎องตลาด) 

- - 15,000 - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑อื่น คําจัดซื้อปูายสามเหลีย่มหยดุตรวจ  แบบโปรํง 2 ระบบ
จ านวน 1 แพง  แพงๆละ 12,000 บาท (ราคาตาม
ท๎องตลาด) มีคณุลักษณะดังนี ้
- โครงเหล็กกลํอง 2 นิ้ว 
- ไฟนีออน 36 W.  จ านวน  2  หลอด 
- ไฟหมุนขนาด 5 นิ้ว 10 W. สีแดง 
- แผํนปูายหยุดตรวจ Dia 45 cm  ท าจากเหล็กซิงค๑ สติก
เกอร๑ทึบแสง 
- ปูายหนํวยงานขนาด  15X70  cm ท าท าจากเหล็กซิงค๑ 
สติกเกอร๑สะท๎อนแสง 
- สายไฟยาว 15 เมตร 
- รุํนไฟ 2 ระบบ มีชํองใสํแบดและมีหม๎อแปลงไฟบ๎าน AC 
220 V. เป็นไฟแบต DC 12 V. (ราคาไมํรวมแบตเตอรี่) 

- - 12,000 - - ส านักปลดั 
 

96 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดชื้อเก๎าอี้ส านักงาน ราคาตามท๎องตลาด จ านวน 1 
ตัวๆ ละ 3,000.-บาท 

- - 3,000 - - ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อตูเ๎หล็ก 2 บาน คุณลักษณะพื้นฐานและราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑ จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท 

- - 3,000 - - ส านักปลดั 
 

98 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน คําจัดซื้อตูเ๎อกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 2 ตู๎ๆ ละ 5,500 บาท 

- - 11,000     - - ส านักปลดั 

99 แผนงานการเกษตร คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑การเกษตร จัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 
 โดยมลีักษณะดังนี ้
-ปริมาณการฉีดพํนไมํน๎อยกวํา 40 ลิตรตํอช่ัวโมง 
- ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร 
- ก าลังเครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า 
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

- - 59,000 - - ส านักปลดั 

100 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ คําบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนานเมื่อช ารุดเสียหายแล๎ว
สามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดมิ  

- - 80,000 80,000 80,000 กองชําง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

101 เคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งานบ๎าน 
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา๎ จ านวน 4 เครื่อง     
เครื่องละ 9,500 บาท 
แบบข๎อแข็ง  
คุณลักษณะ 
แบบข๎อแข็งและข๎ออํอน 
1) เป็นเครื่องตัดหญา๎แบบสะพาย 
2) เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.4 แรงม๎า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซ ี
4) พร๎อมใบมีด 

- 38,000 - - - กองชําง 

102 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีผู๎บริหารเบาะหนังแท๎(ผิวสัมผัส) สีด า 
คุณสมบัต ิ
- เบาะ, พนักพิง หนัง แท๎ สีด า 
- ปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได ๎
- ปรับพนักพิงได๎ 90-140  องศา 
- ลูกล๎อพลาสติกแข็ง ตัวฐานล๎อเปน็ไม๎มีแกนเหล็กตรง
กลาง กว๎าง 70 Cm. 
ขนาด : (กว๎าง 68) x (ยาว 72) x (สูง 130) cm. 

- 20,000 - - - ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

103 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะ 
และขนสํง 

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)  ปรมิาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซ ี หรือก าลังเครื่องยนต๑
สูงสุดไมํต่ ากวํา 90 กิโลวตัต๑ 
คุณสมบัติดังนี ้
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกที่
นั่ง 
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได๎หลายระดับ 
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล๑มกรองแสง และพํน
กันสนิม 

- - 1,288,000 - - ส านักปลดั 

104 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑แมํขําย แบบท่ี 1                              
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 130,000 บาท  รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

- - 130,000 - - กองชําง 

105 บริหารงานท่ัวไป   คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะ
และขนสํง 

จัดซื้อเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) พร๎อมคํา
ติดตั้ง จ านวน 1 ตัว   

- - 7,500 - - ส านักปลดั 

106 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จัดซื้ออุปกรณ๑เครื่องรับโทรทัศน๑ พร๎อมคําติดตั้ง จ านวน 5 
ชุดๆละ 8,920 บาท   

- - 44,600 - - ส านักปลดั 

 
308 

 



บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

107 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บาน เลื่อนกระจก  จ านวน 7 ตู๎ๆ ละ  
5,500  บาท   
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
- เป็นบานเลื่อนกระจก ชนิดมือจบัแบบฝ๓ง 
- มีชั้นปรับระดับได ๎
- ขนาด 5 ฟุต 

- - 38,500 - - กองคลัง 

108 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เหล็กสูง 2 บานเลื่อนกระจก  จ านวน 1 ตู๎ๆ ละ  
6,500  บาท 
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
- เป็นบานเลื่อนกระจก ชนิดมือจบัแบบฝ๓ง 
- มีชั้นปรับระดับได ๎
- ขนาด 4 ฟุต 

- - 6,500   - - กองคลัง 

109 เคหะและชุมชน   คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้ออุปกรณ๑บันทึกภาพผํานเครอืขําย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ชํอง จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ๑ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล๎องวงจรปิด
โดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได๎ตามมาตรฐาน MPEG4 
หรือ H.264 หรือดีกวํา 
- ได๎รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum) 

- - 125,000 125,000 125,000 กองชําง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
 

   - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base –T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถบันทึกภาพและสํงภาพเพื่อแสดงผลท่ีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,920x1,080 pixel หรือไมํน๎อยกวํา 
2,073,600 pixel 
- สามารถใช๎งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, 
“NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP ได๎เป็นอยํางน๎อย 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูลส าหรับกล๎องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveilance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมํน๎อย
กวํา 32 TB 
-มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง 
- สามารถใชง๎านตามมาตรฐาน  IPv4  และ IPv6 ได ๎
- ต๎องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API)  
ในรูปแบบแผํน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซต๑ผ๎ูผลิต 
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิดผํานระบบ
เครือขํายได๎ 
- ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี
มีคุณภาพ 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

110 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
รายละเอียดดังนี ้
- เป็นเก๎าอี้หุ๎มเบาะหนัง มีพนักพิงหลัง และที่เท๎าแขน  
 มีโช๏คปรับ ระดับได๎  

- - - 2,500 - ส านักปลดั 

111 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บาน เลื่อนกระจก 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท ราคาตามท๎องตลาด 

- - - 11,000 - ส านักปลดั 

112 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูาและวิทย ุ จัดชื้ออุปกรณ๑เครื่องเสยีงห๎องประชุมสภา  สืบราคาตาม
ท๎องตลาด 

- - - 250,000 - ส านักปลดั 

113 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดชื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพรอ๎มติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท     
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ๎ลิต  
– มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํนอ๎ยกวํา1,200x1,200 
dpi  
– มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไมํน๎อยกวํา 19 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ตํอนาที  
- มีความเร็วในการพมิพ๑รํางสี ส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตํอนาที
(ipm) 

- - - 4,300    - ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    – มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom
รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

      

114 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ  LED  ขาวด า (18 หน๎า/
นาที) จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพมิพ๑ไมํนอ๎ยกวํา 600x600 dpi   
- มีความเร็วในการพมิพ๑ส าหรับกระดาษ A4  ไมํน๎อยกวํา 
18 หน๎าตํอนาที (ppm)  
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

- - - 2,600 - ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

115 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 
19 น้ิว) จ านวน 2 เครื่องๆละ ราคา 17,000 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.1 GHz  
หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- หนํวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนํวยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 MB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา  มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด  SATA  หรือดีกวํา  ขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํ
น๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าส๑ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว จ านวน 1 หนํวย 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

- - - 34,000 - ส านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

116 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
ส านักงาน 

โครงการจดัซื้อเก๎าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท    
-รายละเอียดดังนี้ 
- เป็นเก๎าอี้หุ๎มเบาะหนัง  มีพนักพิงหลัง  และที่เท๎าแขน  
มีโช๏คปรับระดับได ๎

- - - 2,500 - กองคลัง 

117 บริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร๑ส าหรบังานส านักงาน (จอขนาด 
ไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก  
(4 core) มีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.1 
GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา  
4 MB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ม ี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมลู ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจ ุ
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000Base-Tหรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

- - - 17,000 - กองคลัง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํ
น๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีแปูนพิมพ๑และเม๎าส๑ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว จ านวน 1 หนํวย
รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ของ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด 

      

118 การศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน จัดซื้อตู๎เอกสาร  2  บานเลื่อนกระจก  ขนาด 5 ฟุต จ านวน 
2 ตู๎ๆ ละ 5,500 บาท  

- - - 11,000 - ส านักปลดั 

119 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ คําบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

-เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงครภุัณฑ๑เตาเผาขยะ และปรับปรุง
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช๎งาน 
ยืนนานเมื่อช ารุดเสยีหายแล๎วสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิม  รวมถึงครุภณัฑ๑ทุกประเภทของกองชําง 

- - - 106,000 106,000 กองชําง 

120 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร๑ ส าหรบังานประมวลผล  แบบ 
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) รายละเอยีด 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 30,000 - กองชําง 
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        ส่วนท่ี 4 

     การติดตามและประเมินผล 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎
เข๎มแข็ง เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น  

 ดังนั้น  องค๑กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสูํการ  
บูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด๑ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต๎องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร๑จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน๑ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ๑ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง 
เชํน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค๑เคราะห๑ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง  
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง  
การประศุสัตว๑ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย๑/
กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวม
ท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ รํวมแก๎ไขป๓ญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาส าหรับการพัฒนา 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห๑ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร๑จังหวัด 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ผลของ
การบังคับใช๎ สภาพการณ๑ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ป๓ญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภูมิศาสตร๑ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ๑ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป๓จจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
สํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑
จังหวัด 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น ประเด็นป๓ญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร๑พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร๑ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน๑ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ๑ 
 
 
๓.6เปูาประสงค๑ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ๑ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 

วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ๑กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอกล
ยุทธ๑ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํ
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร๑  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค๑ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสูํ
การท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค๑รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะต๎องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎อง
ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ดังนี้     

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ๑การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร๑การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขป๓ญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ (๕) 

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

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ๑การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎
การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ป๓จจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒.การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิง 
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวําเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎
หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓.การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มา
ใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงตํอ
ความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ๑ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค๑  และ
เปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่น
โดยใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี 
พ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขป๓ญหา 
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
  ๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับโครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสูํ
การตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑สนองตํอยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุํงไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร 
กลุํมเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวํา
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวํา
ใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความเสนอ
ภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย๑กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอ
ยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) 
 การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํ
รายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํน 
ดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ป๓ญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนา 
จังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกัน
ได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทาง
ไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็นป๓จจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตาม
หลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ๑ 

(๕) ๕ 

 

  

324 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

325 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค๑ที่เกิดที่สิ่งที่
ได๎รับ (การคาดการณ๑ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค๑หรือมากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค๑ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่
ต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอ
การบํงบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขป๓ญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน๑และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท๎องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิง
สถิติตํางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

  (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
             -  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
   (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

                     การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

                   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
    แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการในงานบริการขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ให๎หนํวยงานภายนอกด าเนินการ) 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 (๑)   ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ป๓ญหาสาธารภัยตํางๆ  ที่เกิดขึ้นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง  วาตภัย  
น้ าทํวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน แนว
ทางการแก๎ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ  จัดตั้งศูนย๑ชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที   
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               (๑.๒)  ป๓ญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว๑  ที่สํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิตประชาชน  
และสัตว๑ตํางๆ ในต าบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ๎า  แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ๑  รณรงค๑การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด  การท าลาย  การรักษา   

          (๑.๓)  ป๓ญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได๎น๎อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต  คําครองชีพสูง  แนวทางการแก๎ไขป๓ญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา การจัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน  
จ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได๎   
         (๑.๔)  ป๓ญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงานวํามีผู๎ติด
ยาเสพติด แตํเพ่ือเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค๑ปูองกัน  การให๎
ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

         (๑.๕)  ป๓ญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
เส๎นทางการคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดป๓ญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทางการแก๎ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก๎อสร๎างถนนในเส๎นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น   

 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                       (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นวําประชาชนยังมีป๓ญหา

ที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด๎าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากป๓ญหาด๎านตํางๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาเองได๎
จึงต๎องเสนอให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได ๎

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ  ดังนี้  
ป๓ญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป 
รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาทํองถิ่นตํอไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน 

                       (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผํานมาพบวําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
แก๎ไขป๓ญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แตํก็ยังมีป๓ญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า อ๎อย ตอข๎าว
ในชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว๑ วัว  ควาย หมู  ที่สํงกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส๎นทาง
คมนาคมยังไมํครบ  ผลการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา สรุปได๎ดังนี้ 
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