ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )
ของเทศบาลตำบลดงเจน
--------------------------------------เทศบาลตำบลดงเจน ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) เพื่อใช
เปน แนวทางในการพัฒนาทองถิ่น และเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และเพิ่ มเติม ซึ่ง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ไดรับการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน
แลวนั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๗ (๔)
และ ขอ ๒๒ (๒) จึงอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลดงเจน
และเพื่อใหประชาชนผูสนใจไดรับทราบ สามารถขอดูรายละเอียดแผนงาน/โครงการไดที่ งานแผนและ
งบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน ในวันเวลาราชการ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๗

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วุฒชิ ัย รูปศิริ
(นายวุฒิชัย รูปศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

คำนำ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
และการพัฒ นาประเทศโดยสวนรวมทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสงผล
โดยตรงตอการให บริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชนการจั ดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องดวยการวางแผนเปนการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดย
การใชทรัพยากรเชน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
สำหรับการจัด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาล ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจัดทำ
แผนพัฒ นาขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสวนทองถิ่นไดกำหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
เปาหระสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแต
ละป ซึ่ งมี ค วามต อ เนื่ อ งและเป น แผนก าวหน า และให ห มายความรวมถึ งการเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ย นแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น
ดังนั้นเพื่อการวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคาสอดคลองกับระเบียบแบบแผน
เทศบาลตำบลดงเจน จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตำบลดงเจนขึ้น
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลดงเจน ฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถแกปญหาและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจัดทำ

สวนที่ 1
บทนำ
…………………………
1. ลักษณะของแผนทองถิ่น
แผนพัฒ นาทอ งถิ่น เปนแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น ที่ก ำหนด วิ สัย ทัศน
ประเด็นยุท ธศาสตร เป าประสงค ตัวชี้ วัด คา เปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคล องกั บแผนพัฒ นาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร
ชาติชาติ 20 ป ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่
จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ใชขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒ นาทองถิ่น ฉบับ ปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจั ดทำแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) โดยตองดำเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น ใหจัดทำประชาคมทองถิ่นในระดับ
ตำบล
นอกจากนั้น แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนที่มีความสัมพัน ธใกลชิดกับงบประมาณรายจา ย
ประจำป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป โดยนำโครงการกิจกรรม จากแผนทองถิ่น ในปที่จะจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ไป
จัดทำงบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทำงบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน
ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจำปแรก ในหวง
ระยะเวลา 5 ป นั้น ควรมีสภาพความพรอม 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจำปแรกในหวงระยะเวลา 5 ป ควรมีรูปแบบและรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จ ะนำไปใชจัดทำงบประมาณรายจา ย
ประจำปไดตอไป
สรุป แผนพัฒนาทองถิ่นมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพั ฒ นาของ
อปท.ในเขตจังหวัด
2. เปน เอกสารที่ แสดงแนวทางการพัฒ นาและวัตถุป ระสงคของแนวทางการพัฒ นาและ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรม พัฒนาที่จะดำเนินการเปนหวงระยะเวลา 5 ป
4.
เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นกับ
งบประมาณรายจายประจำป และเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย

เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแตละปงบประมาณในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
5.
การจั ด ทำ เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ท อ งถิ่ น ให ผ า น
กระบวนการประชาคมทองถิ่น เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
6.
ใหเทศบาลจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายใน15 มิถุนายน
กอนปงบประมาณ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสาน และบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว
ในแผนพัฒนาจังหวัด กรณีที่จ ะตองขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตองมีเหตุที่จำเปนอย างแทจริง
และใหคำนึงถึงระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนา
7.
แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ แต วัน ที่ประกาศให
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนิน การใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
8.
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งประกาศผลการผลการติดตามใหประชาชนทราบอยางนอยปละ 1 ครั้งในเดือน
ธันวาคม ของทุกป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับการใชจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใส และอยู ภายใตกรอบวิ นั ย
การเงินและการคลังที่ดี
2. วัตถุประสงคของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นและการ
จัดทำงบประมาณประจำป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
2. เพื่อ แสดงแนวทางการพั ฒ นาในช วง 5 ป ที่ มีค วามสอดคลอ งและสามารถสนองตอบต อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เป น การจั ด เตรีย มโครงการพั ฒ นาต า ง ๆ ให อ ยู ใ นลั ก ษณะที่ พ ร อ มจะบรรจุ ในเอกสาร
งบประมาณประจำป และนำไปปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับงบประมาณ
3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
หลังจากที่ไดรับ แจงยุทธศาสตรก ารพั ฒ นาขององคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ในเขตจั งหวัด
ขั้นตอนตอไปคือ การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน
1. หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทำแผนพั ฒ นาได เข า พบผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค ความสำคัญและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริหารทราบถึงภารกิจที่
จะตอ งดำเนิ นการและเสนอโครงการจัด ทำแผนพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ผ านปลัด เทศบาล ให
นายกเทศมนตรี อนุมัติโครงการดังกลาว
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒ นาจากยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจั งหวัด พรอมทั้ ง
ขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่นเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น จั ดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพั ฒ นาทอ งถิ่ น
ประชาคมทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา ดังนี้
- การจั ด ทำแผนพั ฒ นา 5 ป ค รั้ ง แรกให ใ ช เวที ก ารประชุ ม ร ว มดั ง กล า ว คั ด เลื อ ก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใชเปนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปน
กรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
- การจัด ทำแผนพั ฒ นาในครั้งตอไป (เมื่อ ครบรอบหนึ่ งป )ใหใช เวที การประชุ ม รว ม
ดังกลาว ในการทบทวนยุ ทธศาสตรก ารพัฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาที่ กำหนดไวในป กอ นว า ยังมี ความ
เหมาะสมหรือไม อาจมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลวประชุมรวมกันพิจารณาวา มีโครงการ / กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเปนจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ จะมีการ
ดำเนินการดังนี้
1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
2) พิจารณานำโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการ
ของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
3) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม
4) การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณาถึงสิ่งตาง
ๆ ดังนี้
 งบประมาณรายรับ รายจาย
 ทรัพยากรการบริหาร
 ภาคีที่สามารถเขารวมดำเนินการ
เมื่อพิจารณาเสร็จแลวจะตองแยกโครงการออกเปนสามประเภท คือ
1. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง
2. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดำเนินการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม
ขอมู ลที่จ ำเปนตอการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห
SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวง 5 ป
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1.
หลั ก จากได แ นวทางการพั ฒ นาในช ว ง 5 ป แ ล ว ให ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา
2. พิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง ดำเนินการตามแนวที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กั บ แนวทางการพั ฒ นาในช ว ง 5 ป มาจั ด ทำรายละเอี ย ดโครงการ ในด า นเป า หมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูมารับ ผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเนน การศึก ษาหารายระละเอีย ดของ
กิ จ กรรมที่ จ ะดำเนิ น การในป แ รกของแผนพั ฒ นาทอ งถิ่ น เพื่ อให สามารถนำไปจั ด ทำงบประมาณรายจ า ย
ประจำปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมี
เคาโครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนำ
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 5 ป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
สวนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นใหสมบูรณตอ ไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ปรับปรุง
แลวเสนอคณะกรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2566 – 2570) และมี
มติเห็นชอบแลวใหนำแผนพัฒนาทองถิ่นเสนอแกผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใชตอไป
2. เมื่อผูบริหารทองถิ่นอนุมัติประกาศใชแลวใหแจงสภาทองถิ่น จังหวัด องคการบริหารสวน
จังหวัด อำเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชนไดรับทราบทั่วกัน ภายในสิบหาวันและใหติด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันพรอมทั้งสงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหคณะอนุกรรมการประสานแผน
ระดับอำเภอไดพิจารณาตามระเบียบตอไป
4. ประโยชนของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทำทองถิ่น เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช
ทรัพยากรในการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
……………………………………
2.1 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ตั้ ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม รายได การศึ ก ษา
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 สภาพทั่วไป
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา อยูหางจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 9 กิโลเมตร
2.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลดงเจน เปนตำบลหนึ่งของอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งอยูทางภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ โดยคิดตามระยะทางเดิน รถโดยสาร ประมาณ 730
กิโลเมตร
2.1.3 ขนาดพื้นที่
มีพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมดประมาณ 11.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,893.75 ไร
2.1.4 อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

เขตองคการบริหารสวนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
เขตเทศบาลตำบลทาวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
เขตองคการบริหารสวนตำบลแมอิง อำเภอภูกามยาว
เขตองคการบริหารสวนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว

2.1.5 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลดงเจนประกอบดวย ตำบลสองตำบล คือ ตำบลดงเจนบางสวน และตำบล
แมอิงบางสวน รวม 16 ชุมชน

2.1.6 ประชากร
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
เพศ
หมูที่ / ตำบล
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1 ดงเจน
190
242
432
187
2 ดงเจน
315
316
631
302
3 ดงเจน
264
342
606
272
4 ดงเจน
364
377
741
276
5 ดงเจน
205
239
444
179
8 ดงเจน
268
289
557
199
9 ดงเจน
197
232
429
197
10 ดงเจน
197
217
414
263
11 ดงเจน
166
211
377
172
12 ดงเจน
200
230
430
187
13 ดงเจน
308
335
643
288
16 ดงเจน
190
214
404
154
1 แมอิง
249
278
527
235
2 แมอิง
260
268
528
217
3 แมอิง
294
366
660
258
7 แมอิง
119
224
423
191
รวม
3,868
4,381
8,249
3,578

พื้นที่/ไร
(เฉลี่ย)
91.62
955.72
867.72
242.05
190.41
502.67
427.44
249.05
519.46
392.80
387.28
593.07
365.77
483.63
273.59
159
6,701.28

เทศบาลตำบลดงเจน มีจำนวนประชากร 8,249 คน ( ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2564 ) เปนชาย
3,868 คน หญิง 4,381 คน ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 230 คน/ตร.กม. (คน/พื้นที่=1/1.29 ตร.ม.)
2.1.7 รายได
1. ประเภทของการประกอบอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม
- อาชีพคาขาย
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพอื่น ๆ
2. รายไดเฉลี่ยตอปโดยประมาณ 65,570 บาท/คน/ป

2.1.8 การศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มีจำนวน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีก
จำนวน 2 แหง
๒.๑.๙ สาธารณสุข
1) ศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แหง
2) คลินิกเอกชน จำนวน .....1.......แหง
3) บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัตหิ นาที่ในสถานพยาบาลทุกแหงทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 24 คน - อสม. 330 คน
2.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสวัสดิการของ ประชาชน
ในทองถิ่น มีการเตรียมการดังนี้
- รถดับเพลิง
จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้ำ
จำนวน 3 คัน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จำนวน 1 เครื่อง
 การสังคมสงเคราะห และสวัสดิการสังคม
- มีศนู ยสงเคราะหประจำหมูบาน
จำนวน
- มีสถานีตำรวจ 1 แหง คือ สถานีตำรวจภูธรภูกามยาว

16 แหง

2.1.11 ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิอากาศ
1)
อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. – มิ.ย. 35.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. – ต.ค. 25.6 องสาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. – ก.พ. 19.7 องศาเซลเซียส
2)
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,136.5 มิลลิเมตร
แหลงน้ำ
1) คลอง ลำธาร หวย จำนวน 4 แหง ไดแก ลำน้ำอิง , ลำน้ำรองปอ , ลำน้ำรองทง, ลำน้ำแม
เหมือง

2.2 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
สภาท้องถิน

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

เลขานุการ

กองคลัง

กองช่าง

รองนายกเทศมนตรี

ทีปรึ กษา

กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม

กองการศึกษา

2.3 งบประมาณ
การบริหารงบประมาณรายรับและรายจายในปงบประมาณที่ผานมา เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป ดังนี้
งบประมาณ
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
รับจริง
64,085,621.10
67,421,395.28
65,864,070.58
67,498,011.00
67,305,760.00
จายจริง
53,078,734.25
58,076,501.75
58,034,203.96
67,458,011.00
67,305,760.00
หมายเหตุ ขอมูลนี้ เปนรายรับและรายจายที่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.4 เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ
1. รถยนตและรถจักรยานยนต
1. รถยนตปกอัพ แบบ 4 ประตู
2. รถยนตปกอัพ แบบ 2 ประตู
3. รถดับเพลิง
4. รถบรรทุกน้ำ
5. รถกระเชาไฟฟา
6. รถบรรทุกขยะ
1.5.1 ขนาดความจุ ๕ ลบ.ม.
1.5.2 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
6. รถจักยานยนต

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3 คัน
1 คัน
1 คัน
3 คัน
1 คัน
3 คัน
1 คัน
1 คัน
7 คัน

สวนที่ 3
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
……………………………………
ประกอบดว ยวิ สัย ทัศน ยุ ทธศาสตรการพัฒ นา แนวทางการพัฒ นา จากแผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร โดย
นำเสนอ ดังนี้
3.1 วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision)
" พัฒนาคนตลอดชีวิต มุงเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับปรุงเมืองใหนาอยู เชิดชูคุณธรรม
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรท่ี
ยุทธศาสตรท่ี
ยุทธศาสตรท่ี
ยุทธศาสตรท่ี

1
2
3
4
5

พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

3.3 แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน
(1) ยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
การคา และการลงทุน
1.2 การพัฒนาแหลงน้ำและบริหารการจัดการน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดาน
การเกษตร
1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยวอยางยั้งยืน
1.4 การพัฒนาองคความรู เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งดาน
การตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
(2) ยุทธศาสตร พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อนุรักษ สงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 การสงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเข็มแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
2.5 การสงเสริมและแกไขปญหาทางสังคม
2.6 การสงเสริมและแกไขปญหาดานการสาธารณสุข

2.7 สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการสวัสดิการประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อสรางหลักประกัน
ความมั่นคง
(3) ยุทธศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 การอนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการดำรงชีวิต
3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) ยุทธศาสตร ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
4.1 การพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
4.2 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาภัยธรรมชาติ
4.3 การสงเสริมความปรองดองและสมานฉันท ของคนในชาติ
(5) ยุทธศาสตร สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
5.1 การบริหารจัดการองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การสงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม และการมีสวนรวมของ อปท. และทุกภาคสวน
ในการพัฒนาทองถิ่น
5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.4 นโยบายหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน
- การสรางความเปนธรรมในสังคม
- การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
- การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
- การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางการเศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิ จให เกิดประโยชน กับประ
ประชนในการใชบริการอยางแทจริง
- การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให
ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
คานิยมหลักของคนไทยขึ้นมาใหชัดเจนขึ้น เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง
- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
- ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
- กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
- ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
- รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
- มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
- เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
- มีสติ รูตัว รูทำ รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
- มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
- คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
3.5 นโยบายพัฒนาจังหวัดพะเยา
- พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาความยากจน
- พัฒนาคนใหอยูในสังคมอยางสงบสุข
- ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปาหมายใหม
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน
- สงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
และอยู ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข เพิ่ ม ทั ก ษะและสมรรถนะ ของการอยู ร ว มกั น ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม
- สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม
3.6 นโยบายพัฒนาอำเภอ
- เน น การส ง เสริ ม อาชี พ เกษตรกรรมตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การเกษตรครัวเรือน
- เนนการสงเสริมอำเภอใหเปนแหลงวัฒนธรรมพื้นบาน ประสานภูมิปญญาทองถิ่น เนนคนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู
- เนนใหทุกหมูบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ จปฐ.
- เนนการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมประชาสัมพันธแหลง ทองเที่ยว
- เนนการปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
3.7 นโยบายของผูบริหาร
- เนนการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
- อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
- เนนคนเปนศูนยกลางการเรียนรู
- เนนการสงเสริมอาชีพและการเกษตรในครัวเรือน
- เนนการปองกันและตอตานยาเสพติดเพื่อประชาชนไดรแู ละเขาใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดและหางไกลยาเสพติด
- เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการ
อนุรักษ
- เนนขบวนการประชาคมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาชุมชน

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 5 ป
……………………………………
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป โดยเรียงลำดับความสำคัญ กอน - หลัง
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4
ดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน โดยเรียงลำดับความสำคัญ กอน - หลัง
(1.) ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ
1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว
การคา และการลงทุน
1.2 การพัฒนาแหลงน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดาน
การเกษตร
1.3 พัฒนาสนับสนุน และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยื่น
1.4 การพัฒนาองคความรู เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งดาน
การตลาดอยางมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล
(2.) ยุทธศาสตร พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การอนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 การสงเสริมและสรางองคความรู องคกรชุมชนหรือภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและทองถิ่น
2.5 การสงเสริมและแกไขปญหาทางสังคม
2.6 การสงเสริมและแกไขปญหาดานการสาธารณสุข
2.7 สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการการประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อสรางหลักประกันความ
มั่นคง
(3.) ยุทธศาสตร ดานบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 การอนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการดำรงชีวิต
3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4.) ยุทธศาสตร ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
4.1 การพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.2 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาภัยธรรมชาติ

4.3 การเสริมสรางความปองดองสมานฉันท ของคนในชาติ
(5.) ยุทธศาสตร สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
5.1 การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การสงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูภาคประชาสังคม และการสวนรวมของ อปท. และทุกภาคสวนใน
การพัฒนาทองถิ่น
5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.3 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
4.3.1.แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ดาน
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฯ ฉบับที
.การส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
.ส่ งเสริ มความเป็ นธรรมลดความเหลือมลําในสังคม
.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยังยืน
.การเติบโตทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน
.ด้านความมันคง
.การเพิมประสิ ทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
.การพัฒนาภาค เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ
.การต่างประเทศ ประเทศเพือนบ้าน และภูมิภาค

4.3.2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิ ดความเสี่ยงทั้ งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มของประเทศในป จ จุ บั น ที่ ยั ง คงประสบป ญ หาในหลายด า น เช น ป ญ หาผลิ ต ภาพการผลิ ต
ความสามารถในการแข งขัน คุณ ภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปน ตน ทำให การพั ฒ นาในช วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้(1) การนอม
นำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีส วนรวม
(3)การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข
2. สถานะของประเทศ
2.1 ดานเศรษฐกิจ
2.1.1 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) จะขยายตัวไดดี
เฉลี่ ย ประมาณรอ ยละ 5 ต อ ป จนทำให ร ายได ป ระชาชาติต อ หั ว (GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยู ที่
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทำใหประเทศไทยไดขยับฐานะ
ขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ำกวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกวาระดับที่จะทำใหประเทศไทย

หลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวง
ป 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุน
ของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 4.9 ต่ำกวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกวาไทย
2.1.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่ม
ลดลง โครงสรา งการผลิ ตของไทยไดเปลี่ย นผา นจากภาคเกษตรไปสูภ าคอุ ต สาหกรรมและบริ การมากขึ้ น
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2533 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ
7.2 28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ทำใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัท
แมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม และบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิต สู งกวา ทำใหผลิ ตภาพแรงงานในระยะที่ ผานมายังเพิ่ม ในระดับ ที่ นาพอใจ แต การชะลอตัว ของกำลั ง
แรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปจ จัยการผลิ ตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาให ค วามสามารถในการแขงขั นระหว าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2557)
2.1.3 ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของป จ จั ย การผลิต รวม (TFP) ยังคงอยู ในระดั บ ต่ำ ทำให ข าดพลั งในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวง
กอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมแี นวโนมลดลงในระยะ 8 ป ที่ผานมา และยัง
มีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกั นและสามารถยกระดับการพัฒ นา
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
รอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทำให
ประเทศไทยจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา
เชิงโครงสร าง การรองรับ เงื่อ นไขในระบบเศรษฐกิจ โลก และการดำเนิ น นโยบายและการบริห ารจั ด การ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 2524
และ 2540 แตการใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย และเอื้ออำนวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ต อ เนื่อ งเริ่มมี สั ญ ญาณที่จ ะเป น ขอ จำกัดตอ การขยายตั วทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาวมากขึ้ น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย รอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 43.2ในชวง 3 ปแรก

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของ
การดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการ
คลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขั นที่ อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขัน
ทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 31 จาก 114 ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ไดจัดอัน ดับ ไวที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้น นำ
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจำป 2558 หรือ Ease of Doing
Business 2015 ซึ่ งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทยไดรับ การจั ดให อยู ในอั น ดับ ที่ 26 จาก 189
ประเทศทั่วโลก
2.1.6 สถานการณ การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จัย และนวั ตกรรมของประเทศได รับ การ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับ ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
โดยในป 2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยีที่ 44
จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลำดับในป 2551 และตลอด
ชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒ นาตอ GDP ยังคงอยูใน
ระดับรอยละ 0.27 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมี การลงทุนดานการวิจัยและพัฒ นา
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03 , 3.35 , 2.79 , และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลำดับ
ขณะเดียวกันบุ คลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพี ยงพอตอการสงเสริมการพั ฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
มีจำนวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ
20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสง
ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ำและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบ ริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ำประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ำดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูใน
เมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญ
กั บ ความเสี่ย งด า นความมั่น คงทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนั้น การส งเสริม การวิจัย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ำและมีขอจำกัด ยังไมสามารถพัฒนา
ตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน ยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสิ น
ทางปญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจำกัดตอการทำธุรกิจใหมและการ
ประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอ

ความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดำเนินธุรกิจ
ตางประเทศ เปนตน
2.2 ดานสังคม
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(1) ประชากรวั ย เด็ ก ของไทยมี จ านวนลดลงอยา งรวดเร็ว มี พั ฒ นาการไม ส มวั ย และการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2509 เปน
1.62 คน ในชวงป 2548 - 2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
(2) กำลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจำกัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจำนวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 0.2 ใน
ป 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2548 – 2557) แตยัง
ต่ำกวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกำลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ำกวา นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุมเจเนอเรชันวาย ซึ่งมีจำนวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสำคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(3) กลุม ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสู งขึ้น สะทอนถึงภาระค าใชจายดาน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจำนวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพิ่ม ขึ้น ของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกำลัง
แรงงานเพิ่ม ขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมน อย และแหลงรายได หลัก รอยละ
๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
2.2.2 ครัว เรือนไทยโดยเฉลี่ย มี ขนาดลดลงและรูป แบบของครอบครัว เปลี่ ยนแปลงมี ห ลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ
3 คน ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป
2543 – 2556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคม และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำใหครอบครัวเสี่ยงตอการลม
สลาย
2.2.3 คนไทยยังมีปญ หาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรมโดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิ ง 78.2 ป แต
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปก ารศึก ษาเฉลี่ยของประชากรวั ยแรงงานอายุ 15-59 ป เพิ่ มขึ้ น อย าง
ตอเนื่อง โดยชวงป 2551 – 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ำ สะทอน
ไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจตางๆ พบวาปญหา
สำคัญ ที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริต คอรรัปชัน โดยเห็ นวาตองสงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรงดวน

2.2.4 สถานการณ ความยากจนมีแ นวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้น
เล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ
0.465 ในป 2556 อยางไรก็ตาม ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตาง
กั นถึง 34.9 เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายได
ทั้ งหมด ขณะที่ ก ลุ มคนจนที่ สุด ร อยละ 10 ถือ ครองรายได เพี ย งรอ ยละ 1.1 สาเหตุ พื้ น ฐานที่ ส ำคัญ จาก
โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไม
ทั่วถึง
2.2.5 ความเหลื่อมล้ำระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสำคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้ำดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูใน
กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด
๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของ
ภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท และระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ10 ที่มีฐานะความ
เป น อยู ดีท่ี สุด มี โอกาสเขาถึงการศึก ษาระดับปริญ ญาตรีม ากกวากลุม ประชากรรอยละ 10 ที่มี ฐานะความ
เปนอยูดอยที่สุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2
เทา
(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 2556
พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา
(4) ความเหลื่อมล้ำการเขาถึ งการคุมครองทางสั งคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึ งการ
คุม ครองมากขึ้ น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้น จาก 1.29 ลา นคน ในป 2555 เป น
2.471 ลานคน ในป 2557 ทำใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556
(5) ความเหลื่อมล้ำดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผูมี
รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ 16.7
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น

เปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิ ด อย า งไรก็ ต าม สวั สดิ ก ารด านที่อ ยู อาศั ย ยั งไม ค รอบคุ ล มกลุ มผู มี ร ายได น อ ยและผู ย ากไร แม ว า รั ฐ จั ด
สวัส ดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบัน กลุมผูมีรายไดน อยและรายได ป านกลางยั งไม มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสำคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัย
แกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก
เสีย สละ ไมเอื้อเฟ อเผื่อแผ และขาดความรับ ผิดชอบ นอกจากนี้ยั งมีแ นวโนม การเป นสั งคมพหุวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนำเอาวัฒ นธรรมตน ทางผสมผสานกั บวัฒ นธรรม
ทองถิ่น
2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการ
ของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน
ตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให
ไดรับการสนับ สนุนทั้งในดานองคความรู และงบประมาณในกิจ กรรมที่เกิน ความสามารถของชุม ชน มี การ
รวมกลุมทำกิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แหง
ในป 2555 เป น 152,377 แห ง ในป 2556 สว นใหญ เป น กลุ ม ธุ รกิ จชุม ชน และอาชี พ ร อยละ 32.51 ของ
องคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ 26.77
2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคมในชวงระยะเวลา
กวา 10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู
ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒ นาจานวนมาก ก อใหเกิดความเสื่อมโทรม
อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหความตองการใชที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูก
บุ กรุ ก ทำลายมากขึ้น โดยพื้น ที่ ป า ไม ล ดลงจาก 171.02 ลา นไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้ น ที่ ทั้งหมดของ
ประเทศในป 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ใน 2556
(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน และ
ที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณ ภาพ การชะลางพั งทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญ หาพื้ นที่สูงชัน หรือพื้นที่ ภู เขา ซึ่งมีขอจำกั ดในการ
นำไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงาน
ที่ เกี่ยวข อง การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ

หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยูภายใตภ าวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสี ยระบบนิเวศปาไม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆ จานวนมาก เชน การเพาะเลี้ย งชายฝง โดยเฉพาะการทำนากุง การขยายตั วของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป 2504 ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5
ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทำใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป
2549 – 2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีป ริมาณเพียง 1.61 ลานตัน
ลดลงจากป 2549 ที่มีป ริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน าชายฝงของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวนาที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทำใหตองนำเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป 2555 ตอง
นำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความ
ตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยนามันดิบมีการนำเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 76
ของการน้ำเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2555 เพิ่มขึ้น รอยละ 6.8 อยูที่
ระดับ 1,981 พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนม
ดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ำกวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพิ่มขึ้นของ
GDP รอยละ 1 ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.6
(5) ทรัพยากรน้ำยังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย
25 ลุมน้ำหลัก น้ำทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกัก
น้ ำในประเทศมี ความจุคิด เปนรอ ยละ 28 ของปริมาณน้ำทาธรรมชาติ มี แองน้ ำ บาดาลทั้ งหมด 27 แอ งน้ ำ
บาดาล มี ป ริม าณการกั กเก็บ ในชั้ นน้ำ บาดาลรวมประมาณ 1.13 ลา นล านลู กบาศกเมตร มี ศั กยภาพที่จ ะ
พัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็
ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช มีขอจำกัดในเรื่องของความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ำ และ
การดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ำในประเทศ ในป 2557 มีจำนวนประมาณ151,750
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ำของภาคสวนตางๆ มีจำนวน 102,140 ลานลูกบาศก
เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ำตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร
2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เป น 1.11 กิ โลกรัม/คน/วัน ในป
2557 สถานที่ ก ำจั ดขยะแบบถู ก ต อ งตามหลัก วิ ช าการมีเพี ย งรอ ยละ 19 และมี ก ารนำมู ล ฝอยกลั บ ไปใช
ประโยชนเพียงรอยละ 18 ทำใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสี ย
อั น ตราย ในป 2557 มีประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็ก ทรอนิกสมีแ นวโนม เพิ่ ม ขึ้ น รอ ยละ 10 ต อป
เนื่ องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลให ในอนาคตอาจตองประสบ
ปญหาการกำจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ อยางครบ

วงจร ขณะที่การจัดการของเสีย อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได ป ระมาณรอยละ 70 โดย
ภาคอุต สาหกรรมมีก ารนำของเสี ย อัน ตรายกลับ มาใชป ระโยชน ใหมม ากขึ้น แตยัง พบการลักลอบทิ้ งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกำจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสำคัญไดแก ฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบป ญ หา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อตนป 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปน
ผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้ นที่ มาจากสาเหตุห ลักคือ ปริม าณรถยนต จำนวนมากสำหรับมลพิ ษ จากหมอกควั น ในพื้ น ที่ ภาคเหนื อ
ตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลำดับ โดยความรวมมือ และการทำงานระหวางภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพนำที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพนำในชวง 10 ปที่ผานมา
(พ.ศ.2548 – 2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ำที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ำที่อยูใน
เกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตร
และการปศุสัตว และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไมเพียงพอตอการ
บาบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน
10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 31
(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการ
ใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทำบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2554 ปริมาณ 229.08
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2547
โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดำเนินงาน
เพิ่ มมากขึ้น ในประเทศ ประกอบกับ การกั ก เก็บ กา ซเรือ นกระจกในภาคปาไมแ ละการใช ป ระโยชน ที่ดิ น มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ และ
ชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
2.3.3 ภัย พิ บัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภั ยเกิดขึ้ น บ อยครั้ งและมีความรุนแรงมากขึ้น
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สราง
ความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต
และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเปนประจำทุกป ในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัย

ธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจำนวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำทวมเปนภัยธรรมชาติที่
สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล อยางเรงดวน จากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูใน
ระดับปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข
สถานการณดั งกลาว ถือเปนความจำเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสำคัญ กับเรื่องธรรมาภิบ าลอย าง
เรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย ขณะนี้ ไดมีการสะสม
ตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการ
ทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาค
ธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทำการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงาน
อยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลี กเลี่ยงภาษี ขาดความรับ ผิดชอบตอผูบ ริโภค ภาคประชาชนมีแ นวโนม
ยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรม และ
จริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช
ศาสนาเป นเครื่องมื อแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไมเป น กลาง ไม แสดงบทบาทในการ
ตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุน และนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษั ท ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได ส ำรวจการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมีคะแนน
เฉลี่ ย ลดลงเมื่ อเที ย บกั บ ป 2554 ที่ มีค ะแนนเฉลี่ ย อยู ที่ 77% แสดงให เห็ น ว า บริ ษัท จดทะเบี ย นไทย ให
ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืน และสรางความเชื่อมั่นแก
ผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ
(1) การบริห ารจัด การภาครัฐ มีการปรับ ปรุงตามยุ คสมัย พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ นดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบี ย บการบริห ารราชการแผน ดิ น แบ งออกเป น 3 สว นได แก บริ ห าร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการ
กระจายอำนาจที่สวนกลางไดมอบอำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอยาง
อิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การ
ปฏิ รู ป ระบบราชการที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งชั ด เจนในโครงสร า งของหน ว ยราชการเกิ ด ขึ้ น จาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกำหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และ
สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอำนาจ
ใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และ 2550 และตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิ บัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับ ที่ 1 และฉบับ ที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช
งบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรฐั บาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลว
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. ฉบับที่ 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่
จะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จำนวน75 งาน/กิจกรรม จาก
114 งาน/กิจ กรรม และถา ยโอนบุคลากรจากสวนกลางให องคกรปกครองสวนท องถิ่น จำนวน 9,850 คน
แบงเปนขาราชการ 1,378คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู
ที่สถานีอนามัย จานวน 79 คน และลูกจางประจำ 3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน
การทับซอนของอำนาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหาร
สวนตำบล ทำใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญ หาการซื้อเสี ยง ทาให การ
เลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บ
เองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 8.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเปนรอยละ
10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถิ่นจำเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 38.52 และ
รอยละ 39.46 ตามลำดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาว
ไดอยางมีขอบเขตจากัด
2.4.3 ดานการทุจริตคอรรปั ชั่นไทยกาลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน
เปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมาก
เทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปน
แสนลานบาท อั นเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับ ซอนซึ่งเป นรูป แบบใหม ที่เกิดมากขึ้น
ในช วงที่รัฐ เขามามีบ ทบาทในการพั ฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน จ ากธุ รกิ จในโลกสมั ยใหม มี ค วาม
ซับซอนเพิ่มขึ้น และในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปน
อยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริต และการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป 2556 ที่ได 35 คะแนน
อยูอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)

3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
3.1 บริบทภายใน
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 ในชว งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุน ภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 (3)
ราคาน้ำ มัน เฉลี่ย 70 – 90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 และเฉลี่ย 80 – 100
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 2.1 โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ(6) กำลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลำดับภายใตสมมุติฐาน
เหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3 – 4.3 โดยมีคากลางของ
การประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทำใหเศรษฐกิจ ไทยจะสามารถขยับ ฐานะขึ้น เปน ประเทศรายไดสูงในชวงป
2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3)
การขยายตั วในกรณี ฐานดั งกลาวทำใหเศรษฐกิจ ไทยมีค วามเสี่ยงที่ จะตกอยู ภ ายใตกับ ดักประเทศ
รายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกำลังแรงงาน
ที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับ
ฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากร
ผูสูงอายุ (3) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตองการในประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การ
ปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ การพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจำกัดมากขึ้น (6) เกณฑรายได
ขั้นต่ำสำหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 – 200 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทาใหประเทศไทยมี
ความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทำใหคนไทยไดรบั การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ
การดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 มีป ระชากรวัยแรงงาน 5 คนที่ มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 1 คน
และคาดการณวาในป2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.6 คนแบกรับผูสูงอายุ 1 คนการขาดแคลน
กำลังแรงงานทำใหตองนำเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยใน
ดานการยกระดับรายไดและทั กษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น ชาปญ หาการคา
มนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอยางไรก็ตาม
นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

3.1.3 ความเหลื่อมล้ำ
ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได และผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญ
ตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทำใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ความเหลื่อมล้ำยั ง
สงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรม และยา
เสพติด
3.1.4 ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจำเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบ โตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่น ทั้งปจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะช วยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
สงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ ม ค า มากขึ้ น นอกจากนี้ ความตอ งการแรงงานที่ มากขึ้ นจะมีส ว นเอื้ อ หรื อ ทำให จ ำเป น ต อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพือ่ ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก
3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) รา งรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด านการบริหารจัด การ
ภาครัฐ เอื้อตอการพั ฒนาธรรมาภิ บาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มี มาตรา
สำคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69
หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
เกี่ ย วกับ การดำเนิ นการดังกล าวตอ สาธารณะ เพื่ อ ให พ ลเมือ งได ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐ ต อ ง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย างอื่น ใหเป นไป
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล พัฒ นาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อ มล้ำ และสรา งความเปน ธรรมอย างยั่ งยื น
กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดย
ยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงิน
การคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะหสังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการ

บริห ารจั ดการประเทศและการปรับ ปรุงประสิท ธิ ภาพกลไกการพัฒ นาทั้งประเด็น ธรรมาภิ บาล การทุจ ริ ต
คอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อำนาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
3.2 บริบทภายนอก
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544 – 2643 (ค.ศ. 2001 – 2100) จะเปน
ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป
ขณะที่ ก ลุ ม ประเทศกำลังพั ฒ นาจะมีระยะเวลาเปลี่ ยนแปลงโครงสร างประชากรดั งกล า วค อ นขางสั้น กวา
สะท อ นถึ ง ระยะเวลาในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู สู งอายุ ที่ สั้ น กว า ประเทศพั ฒ นาแล ว
คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย
แรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาส
อยางมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่
พัฒนาแลว
3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมา
เปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว า Internet of
Things (เทคโนโลยี อิ น เตอรเน็ ต ที่ เชื่ อ มอุ ป กรณ แ ละ เครื่อ งมื อต า งๆ เช น โทรศั พ ท มื อ ถือ รถยนต ตู เย็ น
โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดยหาก
ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง
3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสำคัญกับเรื่องความโปรงใส
และสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(2) การเปดเสรีภ ายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญ ๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลดขอจากัดใน
ดานอุป สงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชป จจัย การผลิตและแรงงานสำหรับ การพั ฒ นาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาตนเองไปสู
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบาน และ 3) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะตอไป

(3) การเปดเสรีทางการคากับ ประเทศที่พัฒ นาแลว จะมีการนำประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูป แบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตร และสินคาขั้นปฐม
แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบาย และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ำปญ หาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้น และเป น
อุป สรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปน ปจจัยที่จาเปน ตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 12
เนื่ องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐ อเมริก าในชวงต น แผนพั ฒ นาฯ และ
แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2)ปญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญ ๆ ในช วงหลังวิ กฤติ เศรษฐกิ จ โลกที่มี ค วามเสี่ย งจะพั ฒ นาไปสูวิก ฤติ และสร าง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม
ประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม
(4) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) จะส งผลกระทบซ้ ำ เติ ม ต อ
สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทาใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยง
ตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมนา เกิดการกัด
เซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอ
ความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิ บัติท างธรรมชาติมีแนวโนม เกิ ด
บอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน
และเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแส
การแขงขันทางการคา
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post 2015 Agenda) ประเด็นสำคัญของวาระ
การพั ฒ นาโลกภายหลั ง ค.ศ. 2015 คื อ การจั ดท า เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ในกรอบสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่

10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จำนวน 17 ขอ และเปาหมาย (Target) จำนวน 169 ขอ
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒ นาประเทศในอนาคต ที่ตองเนน ขจั ดความยากจนใหห มดไป
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่ ง ยื น มี ร ะบบโครงสรา งพื้ น ฐานที่ ร องรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น ลดความไม เท า เที ย มกั น ทั้ ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเป น
หุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
4 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการกำหนด
วิ สัย ทัศ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ยัง คงมี ความต อเนื่ อ งจากวิสั ยทัศ นแ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
4.2 การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทำ
ขึ้นประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง และโล
จิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.3 เปาหมาย
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0
(2) ผลิ ตภั ณ ฑมวลรวมในประเทศตอ หัว (GDP Per Capita) และรายไดป ระชาชาติ ตอ หั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้น เปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร
สรอ.) และ301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ำ
กวา รอ ยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ป ริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป)
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด า นเศรษฐกิ จ และสั งคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ

(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
4.3.3 การลดความเหลื่อมลาในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงค และอุปทานของน้ำ
4.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรปั ชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
5 แนวทางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรู
และสมรรถนะที่ สอดคลองกับ ความตอ งการของตลาดและรองรับ การเป ดเสรี ของประชาคมอาเซีย น โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับ สนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู ป ระกอบการให มีค วามยื ด หยุ น สามารถปรั บ ตั ว และดำเนิ น ธุ รกิ จ
ทามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล

5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศ พั ฒ นาโครงข า ยระบบขนส ง สาธารณะและโครงข า ยทางหลวงพิ เศษระหว า งเมื อ ง ขยายขี ด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รู ป แบบ รวมทั้ งพั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด า น
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบำรุง และผลิตชิ้นสวน อากาศยาน
และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปน ฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับ โครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิ ตสิน คาเกษตรขั้นปฐมเปน สิ น ค า
เกษตรแปรรูป ที่ มีมู ล คา สูงมีคุณ ภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางด า นวัต ถุดิ บ กับ
ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จา
เปนสำหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่
และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุม
ทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท
เพื่ อให เกิ ด การประหยัด จากขนาด พิ จ ารณาพั น ธุพื ช ที่ เหมาะสมกั บ ศั กยภาพของพื้ น ที่ และแหล งน้ ำ ใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยาย
ผลแนวคิด การท า การเกษตรตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ปรั บ
โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทาง
บก ทางน้ำ และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล
ปรับ ปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุม และทันสมัยทั้ งการควบคุม กิจกรรมต างๆ
เกี่ยวกับ การทองเที่ ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกำหนดและจั ดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริม
การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน และประเทศที่มี
โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกัน เพื่อใหเกิดการพั ฒนาแบบองครวมทั้งระบบพั ฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และ
เปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และ
พลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน
สงเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน
และโลจิ ส ติ ก ส เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล ในการอำนวยความสะดวกทางการค า การลงทุ น ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแห งป ญญาและการเรียนรู มุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน

และการใช พ ลัง งานทดแทน การลงทุ น ดา นการวิ จั ยและพั ฒ นาเชิง พาณิ ช ย การจั ด ตั้ งสำนัก งานใหญ ขาม
ประเทศ บริษั ทการคาระหวางประเทศ รวมทั้ งการใหความสำคัญ เรื่องความรับ ผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยชว งวัยเด็ก
ตั้งแตแ รกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุน ใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงาน
เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุ ใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพ และประสบการณ
มีรายไดในการดำรงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสขุ ภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับ ระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอ
ผลลัพธ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพ ธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิ รูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
สื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด
การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
5.2.3 การพัฒ นาด านสุข ภาพ โดยสงเสริมการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมทางการแพทย เพื่ อ
รองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่ อยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหาร
จั ด การระบบสุ ข ภาพเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำ และสร างความยั่ งยื น ในระยะยาว โดยพั ฒ นาระบบข อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เป น เอกภาพในการบริห ารจัด การและการใชท รัพ ยากร และสงเสริม การอภิ บ าลระบบสุข ภาพในรูป แบบ
เครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในดานศูนยกลางบริการสุข ภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูน ยกลางบริการวิช าการ และงานวิ จัย
(Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริม
การให ความสำคัญ กับ มิติสุขภาพในทุก นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่ อใหก ารขับ เคลื่อ น
นโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสั งคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจำเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปน ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจำวันสำหรับผูสูงอายุ

5.3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสราง
คาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้ นที่ สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต
5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)สนับสนุนการจัดหา
ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ และ
เมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญ หาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน
และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่
คำนึ งถึ งฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ แ ตกต างกั น โดยมี แ นวทางการรับ ภาระค าใช จา ยรว มกั น (Cost
Sharing)
5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิ รูป ที่ ดินเพื่อการเกษตรสนับ สนุนให
เกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทำกินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนำอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรว มกันของหนวยงาน และสร างกระบวนการมีส วนรว ม
รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
5.3.4 การเขา ถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิท ธิขั้นพื้น ฐาน และการเข าถึง
กระบวนการยุติธ รรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข มแข็งดานกฎหมายใหแ กประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอมรองรับ
ความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
5.4.2 การพัฒ นาดา นการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบ านสงเสริมและเรงรัดการพั ฒ นา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในห วงโซอุป ทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอำนวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหความสำคัญ
กั บ นโยบายสงเสริมการลงทุ นและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุ นในภู มิภ าคเขามาลงทุ น ในไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5.1 การรักษาทุน ทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชป ระโยชน จากทุน ธรรมชาติโดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศัก ยภาพในการฟน ตัว ปกปองรักษาทรัพ ยากรปาไม โดยสนธิ กำลังของทุกภาคส วนนำระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษแ ละใชป ระโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรกั ษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานขอมูลที่ดิน
เพือ่ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจั ดการนาเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ ำในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ำ และองคกรผูใชน้ำ คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกำหนดปริมาณทีเ่ หมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คำนึงถึงความจำเปนและมูลคาใน
อนาคต บั งคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.5.2 การส งเสริม การบริโ ภคที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม สรา งระบบหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ที่ ใช แ ล ว ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ขั บ เคลื่ อ นสู Zero Waste Society ผ า นมาตรการต า งๆ เช น การปฏิ รู ป ระบบภาษี และ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับ
ระบบสู ห ว งโซอุ ป ทาน หรือห ว งโซ คุณ คาที่เป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อ ม (Green Supply Chain/Green Value
Chain) สงเสริม การทำการเกษตรกรรมยั่ งยืน รวมทั้ งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต อสิ่งแวดล อมนอ ย
เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้ำ เสี ย และของเสี ย อั นตราย ที่ เกิดจากการผลิต และบริโภค เพื่ อสรา งคุณ ภาพสิ่ งแวดลอ มที่ ดีใหกั บ
ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่ อนำ
กลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
5.5.5 การพั ฒนาความรว มมือดานสิ่งแวดลอ มระหวางประเทศ ผลั กดัน การจั ดทำแผนแม บ ทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน และอนุ
ภูมิภาคลุมน้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับ ตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด า นภั ย พิ บั ติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสำคัญกับการปองกันน้ำทวม วางแผน
ปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน ของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
5.6 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิ บัติราชการ โดยใหมี ชองทางให ทุกภาคส วน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจาง
โครงการของทางราชการ ข อ มู ล การประมู ล โครงการ ผู ช นะการประมู ล และราคาป ด ประมู ล ข อ มู ล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชัน และ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกั บ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ เปลี่ย นแปลงไป เพื่ อใหระบบราชการเล็กกระทั ดรัดแตมีค วาม
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
5.6.3 การสรา งรูป แบบการพั ฒ นา อปท. ให เหมาะสม สามารถรับ มื อ การเปลี่ ย นแปลงทางด าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ใน
ระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีป ระสิทธิภ าพ สรางผลงานที่มีคุณ ภาพ
รวดเร็ว และนา เชื่ อถื อ สามารถเป นเครื่องมื อ ให กับ คณะรัฐมนตรีป ระกอบการตั ด สิน ใจในเชิ งนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก และเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

4.3.3 ยุ ทธศาสตรการพัฒ นาขององคป กครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด พะเยา (พ.ศ.2566 –
2570) ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริม การดำเนิน งานดา นสาธารณสุขมู ล ฐาน และเสริม สรา งสุ ขภาวะที่ ดีให กั บ ประชาชน
ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จำเปนในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพที่ดี
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแขงขันกีฬา
1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
1.4 สงเสริมการจัดใหมีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ
1.6 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในการชวยเหลือดาน
สาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
แนวทางกาพัฒนา
2.1 สงเสริมใหประชาชนนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในดำเนินชีวิต
2.2 สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใหสวยงาม และประชาสัมพันธใหเปนที่
รูจักมากขึ้น ตลอดจนจัดใหมีระบบขอมูลเพื่อการจัดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
2.3 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ใหแก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุมอาชีพ และกลุม
องคกรตาง ๆ ตลอดจนผูดอยโอกาส เพื่อใหมีความรูในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวมาก
ขึ้น
2.4 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการ
และการทองเที่ยวที่มคี ณ
ุ ภาพ
2.5 สงเสริม การเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย เพื่อ ให ผ ลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย จาก
สารพิษ
2.6 สงเสริมและพัฒนาสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) งานฝมือ และหัตถกรรมใหเปนสินคา
ที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอยางพอเพียงและทั่วถึง เปนระบบลุมน้ำ
พรอมจัดทำแผนที่น้ำอยางครอบคลุมทุกพื้นที่
3.2 สนับสนุนและชวยเหลือผูประสบปญหาภัยแลงและขาดแคลนน้ำ
3.3 สงเสริมใหมีระบบการคมนาคม และการขนสงที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นให
ไดมาตรฐาน เพื่อใหการคมนาคมและการขนสงสินคามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่
3.4 สนับ สนุนดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุ ค ลากร ในการพั ฒ นาและแกไข
ปญหาโครงสรางพื้นฐานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน อื่น ๆ

3.5 ส งเสริม การวางผังการใชที่ ดิน ให เป น ระบบ และการจัด การใช ที่ ดิน อย า งเหมาะสม โดยการ
สนับสนุนใหมีการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนใหมีระเบียบรองรับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางกาพัฒนา
4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส หรือ ศูนยสามวัยครอบคลุมทุก
ตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมตาง ๆ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูอยางทั่วถึงอยางตอเนื่องทั้งใน
และนอกระบบ
4.3 ส งเสริม การอนุ รัก ษ แ ละฟน ฟูศิล ปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนีย มประเพณี และภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นใหคงอยูสืบรอไป
4.4 การทำนุบำรุงศาสนา และสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
4.5 สนับสนุนและสงเสริมงานดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนแกไขปญ หาเด็ก
และเยาวชนในกลุมเสี่ยง และการแกไขปญหาสังคมในดานตาง ๆ
4.6 สนับสนุนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
สนับ สนุ น การป อ งกั น ป ญ หาอาชญากรรม และการจราจร เพื่ อ สร า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางพัฒนา
5.1 สงเสริมการสรางจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
5.3 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาน้ำเนาเสีย
5.4 สงเสริมการดูแลและบำรุงรักษาปาไม ที่ดิน โดยการปลูกปาทดแทนและรักษาสภาพแวดลอมของ
แหลงตนน้ำลำธาร
5.5 สงเสริมการประหยัดพลังงาน และการรณรงคแกไขปญหาภาวะโลกรอน
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางพัฒนา
6.1 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรมีความโปรงใส ตรวจสอบได และประชาชน
ไดประโยชนสูงสุด
6.2 สง เสริ มการมี สว นร ว มของประชาชนทุ ก ภาคส วนในการบริ ห ารงาน การตรวจสอบติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปองกันการทุจริต
6.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนสงเสริมการจัดใหมีสถานที่
สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมตาง ๆ

6.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ผูนำ ทองถิ่น กลุมองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อให
เกิดเปนเครือขายความรวมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหสามารถแกไขปญหา และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
6.5 พัฒ นาบุค ลากรใหมีความรูความสามารถ และประสบการณ เพื่อใหส ามารถปฏิ บัติงานอย างมี
ประสิทธิภาพ
6.6 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อใหการ
พัฒนาทองถิ่นเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
6.7 การรณรงคป กป อ งสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริย ตลอดจนการเสริม สรางความ
สมานฉันท
6.8 การเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน ใหประชาชนไดรับทราบอย าง
ทั่วถึง

แบบ ยท.01
4.4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร
จังหวัด
พะเยา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัดพะเยา

ด้านพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพคน

ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ด้ านการสร้ างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน

สรางคุณคา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สงเสริมความมั่นคงภายใน
และตามแนวชายแดน

- แนวทางพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพืน้ ฐาน
- พัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว
สงเสริมการตลาด และประชาสัมพันธดา นการทองเที่ยว
พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวสูการใหบริการอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล

-แนวทางสงเสริมเด็ก สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและครอบครัวใหเขาถึง
บริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดานการศึกษา วัฒนธรรมและ
ดานการสาธารณสุข

- แนวทางสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตปา
เขตชุมชน และเขตเมือง
- สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ
- สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมี
สวนรวม

- แนวทางสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับผูนำทองที่ ทองถิน่ ขาราชการ
ในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชนเพือ่ เตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลดง
เจน

แนว
ทางการ
พัฒนา

ด้ านความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้ านความมันคง

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

ด้ านเศรษฐกิจ
- พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เศรษฐกิจ การท่องเทียว การลงทุน
-พัฒนาแหล่งนํา
- พัฒนา สนับสนุน และบริ หารการ
ท่องเทียว
- พัฒนาองค์ความรู้เพือเพิมพูลมูลค่า
สิ นค้าทางการเกษตร

- พัฒนาแหล่งนํา และบริ หาร
จัดการนํา เพือเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตด้านการเกษตร

โครงการพัฒนา
เครือขายกลุมอาชีพ
ตางๆ

พัฒนาการเมืองการบริหาร

การบริหารจัดการทีดี
-บริหารจัดการองคกร ตาม
หลักธรรมมาภิบาล
-สงเสริมสนับสนุนการสรางเวที
เรียนรูภาคประชาสังคมการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น
-พัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาสังคม การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม
-พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
-อนุรกั ษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
-สงเสริมและสรางความรู องคกรชุมชนหรือภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
-สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
-สงเสริมและแกไขปญหาทางสังคม
-สงเสริมและแกไขปญหาดานการสาธารณสุข
-สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการสวัสดิการ
ประชาชน กลุมเปาหมาย เพื่อสรางหลักประกันความ
มั่นคง

พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ด้านความมันคงและความสงบ
เรียบร้ อย
- พัฒนาศักยภาพดานความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
- เตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ปญหาภัยธรรมชาติ
- สงเสริมความปรองดองและ
สมานฉันท ของคนในชาติ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้ อม
- อนุรักษและการบริหารจัดการธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการดำรงชีวติ
- การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนน
คสล.
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คสล.

ผลผลิต /
โครงการ

โครงการขุดลอกแหลง
น้ำตาง ๆ
โครงการติดตั้ง / ซอม
บำรุงขยายเขตไฟฟา

โครงการสงเสริม
การเกษตรผสมผสาน

1.โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

โครงการปองกันปญหาสุขภาพ อนามัย
ประชาชน

โครงการสงเสริมการ
ทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ

2. โครงการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิน่

โครงการจัดอบรมทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ

โครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนชุมชน

โครงการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม

โครงการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

โครงการกำจัดขยะแบบ
ครบวงจร

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการดาน อป
พร.
โครงการชวยเหลือผูป ระสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ

แบบ ยท.02
4.5.แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน
พัฒนาคนตลอดชีวิต
ปรับปรุงเมืองใหนาอยู

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาหมาย

ดานเศรษฐกิจ

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกสบายและมีแหลงน้ำกิน
น้ำใชและน้ำเอการเกษตรที่
พอเพียง

พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม

มุงเศรษฐกิจพอเพียง
เชิดชูคุณธรรม

ดานบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีจิตสำนึกและมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ดานความมั่นคงและ
สงบเรียบรอย

ประชาชนไดรับการศึกษา
เพิ่มพูนความรู และรายไดที่
พอเพียงตอการดำรงชีพ

สงเสริมการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและไมมี
ปญหาทางสังคม

ประชาชนดำเนินชีวิต
อยางพอเพียง

แบบ ยท. 03
4.3.5. รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร อปท.
ยุทธศาสตรจังหวัด
ในเขตจังหวัด
1. สงเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย และ
การคา การลงทุน
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตร
อปท.

1. พัฒนาโครงสราง พัฒนา
พื้นฐาน
เศรษฐกิจ
2. พัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

2. สรางคุณคา และ 1. พัฒนาการเมือง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหาร
ของประชาชน
2. พัฒนาสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

1.การบริหาร
จัดการที่ดี
2.การพัฒนา
สังคม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
3.ดานความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบรอย

ตัวชี้วัด
เปาประสงค
ผลผลิต/
โครงการ
ประชาชนมี
รอยละของ
คุณภาพชีวิตที่ โครงการ/
ดี
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ประชาชนมี
รอยละของ
คุณภาพชีวิตที่ โครงการ/
ดี
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

ความกาว
หนวยงาน
ผลผลิต/
หนวย
หนาของ
กลยุทธ
รับผิดชอบ
โครงการ
สนับสนุน
เปาหมาย
หลัก
โครงการ การคมนาคม ภายใน ทต.ดงเจน ทต.ดง
ตอเนื่องทุก ขนสง สิ่งปลูก
เขต
เจน
ป
ปลูกสรางและ เทศบาล
เสริมสรางการ
ประกอบ
อาชีพ และ
พัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพ
โครงการ พัฒนาองค
ภายใน ทต.ดงเจน
ตอเนื่องทุก ความรู ,
เขต
ป
อนุรกั ษ
เทศบาล
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
สงเสริม
สุขภาพแบบ
องครวมและ
พัฒนาดาน
ความ
ปลอดภัย

ทต.ดง
เจน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
3. พัฒนาและ
1.บริหารจัดการ
พัฒนา
ประชาชนมี
รอยละของ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
คุณภาพชีวิตที่ โครงการ/
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ ดี
กิจกรรมที่
และสิ่งแวดลอม
2.พัฒนา
สิ่งแวดลอม
ดำเนินการ
อยางยั่งยืน
สาธารณสุขและ
พัฒนา
การกีฬา
คุณภาพชีวิต
4. สงเสริมความ
พัฒนาสังคม
ความมั่นคง ประชาชนมี
รอยละของ
มั่นคงภายในและ การศึกษา ศาสนา และความ
คุณภาพชีวติ ที่ โครงการ/
ตามแนวชายแดน และวัฒนธรรม
สงบเรียบรอย ดี
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร อปท.
ยุทธศาสตรจังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

คาเปาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85% 90%

95%

100%

ความกาวห
นาของ
กลยุทธ
เปาหมาย
โครงการ สงเสริมและ
ตอเนื่องทุก การ
ป
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

หนวยงาน
ผลผลิต/
หนวย
รับผิดชอบ
โครงการ
สนับสนุน
หลัก
ภายใน ทต.ดงเจน ทต.ดง
เขต
เจน
เทศบาล

โครงการ การรักษา
ตอเนื่องทุก ความสงบ
ป
เรียบรอยและ
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ภายใน ทต.ดงเจน
เขต
เทศบาล

ทต.ดง
เจน

สวนที่ 5
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
…………………………
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

1

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ดาน
ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานเศรษฐกิจ

2

3

4

5

พัฒนาสังคม การศึกษา และ ดานบริการชุมชนและ
วัฒนธรรม
สังคม

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการพาณิชย

สำนักปลัด
สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองการศึกษา
สำนักปลัด,กอง
การศึกษา ,
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
บริหารจัดการ
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดานบริการชุมชนและ แผนงานสรางความเขมแข็งของ
สิ่งแวดลอม
สังคม
ชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
ความมั่นคงและการรักษา
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ความสงบเรียบรอย
ดานการรักษาความสงบ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
ภายใน
งบกลาง
แผนงานงบกลาง
สงเสริมการบริหารจัดการให ดานการบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
มีประสิทธิภาพ
ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา
สังคม
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

หนวยงาน
สนับสนุน
ทต.ดงเจน

กองชาง
สำนักปลัด

กองสาธารณสุข
สำนักปลัด
สำนักปลัด,กอง
สาธารณสุข
กองชาง
กองสาธารณสุข
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองชาง
สำนักปลัด
กองการศึกษา
สำนักปลัด

ทต.ดงเจน

ทต.ดงเจน

ทต.ดงเจน

ทต.ดงเจน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลดงเจน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยหวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในสวนที่เกี่ยวของกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางมี ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
และ สามารถแก ไขปญ หาไดอยางรวดเร็ว จึงใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยใชการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปดวยตนเอง (SAR) มาประยุกตใชในการติดตาม เพื่อตรวจสอบวาโครงการตางๆไดดำเนินการภายใตระยะเวลาที่
กำหนดหรือไม และผลการของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเปนอยางไร เกิดปญหาอยางไรบาง เพื่อที่จะไดนำมาเปนขอมูล
ในการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อจะไดนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอรัฐและ
ประชาชนไดอยางแทจริง พรอมทั้งนี้ไดกำหนดชวงเวลาในการดำเนินการ 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ตั้งแตเดือน ตุลาคม – มีนาคม
ชวงที่ 2 ตั้งแตเดือน เมษายน – กันยายน
แลวใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนารวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นเสนอแนะตางๆ รายงานตอผูบริหาร
ทองถิ่นใหรับทราบพรอมทั้งใหผูบริหารนำเสนอตอสภาทองถิ่น และแจงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นไดรับทราบทั่วกัน และ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ใหคณะกรรมการติดตามประเมินผล สรุปรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน ตุลาคม – กันยายน พรอมทั้ง
เสนอขอคิดเห็น แนวทางแกไขตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นรายงานตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
หนว ยงานที่เกี่ ยวขอ งไดรับทราบพรอมทั้งติดตามประกาศใหป ระชาชนไดรับทราบทั่วกันภายในเดือน ธั นวาคม ของทุกป

แบบ ผ.01(ผ.02)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตําบลดงเจน
ป 2566
ยุทธศาสตร

ป 2567

ป 2568

ป 2569

ป 2570

รวม 5 ป

จํานวน งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

53
7
60

26,587,500
790,100
27,377,600

53
7
60

26,587,500
640,100
27,227,600

53
7
60

26,587,500
615,100
27,202,600

53
7
60

26,587,500
600,100
27,187,600

53
7
60

26,587,500
600,100
27,187,600

265
35
300

132,937,500
3,245,500
136,183,000

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา

10
1
17

770,000
20,000
6,330,000

10
1
17

770,000
20,000
6,600,000

10
1
17

770,000
20,000
6,600,000

10
1
17

770,000
20,000
6,600,000

10
1
17

770,000
20,000
6,310,000

50
5
85

3,850,000
100,000
32,440,000

2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
2.7 แผนงานงบกลาง
รวม

12
7
18
4
69

1,610,000
440,000
1,332,000
21,700,000

12
7
18
4
69

1,610,000
440,000
1,332,000
21,700,000
32,472,000

12
7
18
4
69

1,610,000
440,000
1,332,000
21,700,000
32,472,000

12
7
18
4
69

1,610,000
440,000
1,332,000
21,700,000
32,472,000

12
7
18
4
69

1,610,000
440,000
1,332,000
21,700,000
32,182,000

60
35
90
20
345

8,050,000
2,200,000
6,660,000
108,500,000
161,800,000

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม

32,202,000

ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานสาธารณสุข
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตําบลดงเจน
ป 2566
ป 2567
ป 2568
ป 2569
ป 2570
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2
2
2
1
1
8

70,000
100,000
600,000
100,000
100,000
970,000

2
2
2
1
1
8

70,000
100,000
600,000
100,000
100,000
970,000

2
2
2
1
1
8

70,000
100,000
600,000
100,000
100,000
970,000

2
2
2
1
1
8

70,000
100,000
600,000
100,000
100,000
970,000

2
2
2
1
1
8

70,000
100,000
600,000
100,000
100,000
970,000

10
10
10
5
5
40

350,000
500,000
3,000,000
500,000
500,000
4,850,000

11
1
12

1,400,000
100,000
1,500,000

11
1
12

1,400,000
100,000
1,500,000

11
1
12

1,400,000
100,000
1,500,000

11
1
12

1,400,000
100,000
1,500,000

11
1
12

1,400,000
100,000
1,500,000

55
5
60

7,000,000
500,000
7,500,000

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

11

2,590,000

11

2,590,000

11

3,290,000

11

3,290,000

11

2,590,000

55

14,350,000

5.2 แผนงานงบกลาง

7
18
167

4,630,000
7,220,000

7
18
167

4,630,000
7,220,000
69,389,600

7
18
167

4,630,000
7,920,000
70,064,600

7
18
167

1,830,000
5,120,000
67,249,600

7
18
167

1,830,000
4,420,000
66,259,600

35
90
835

17,550,000
31,900,000
342,233,000

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบรอย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานงบกลาง
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

รวม
รวมทั้งสิ้น

69,269,600

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

2570
(บาท)
100,000 1 ครั้ง มีความสะดวก ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 จัดทําผังเมืองรวม

เพื่อจัดทําผังเมืองรวม

ในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
100,000

2 ซอมแซม ปรับปรุง
ตอเติม สิ่งกอสราง

เพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ เขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 10 ครั้ง มีความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

3 ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนแหลง
ทองเที่ยว และออกกําลังกาย

ภายในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 3 แหง มีความสวยงาม และ
หนาอยู

กองชาง

ที่

โครงการ

4 โครงการจัดหา
หอกระจายขาว,เสียง
ตามสาย ไรสาย
และปรับปรุง ซอมแซม
ภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ เขตเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

1,500,000

1,500,000 3 ครั้ง การปฏิบัติงานมีประ

1,500,000

1,500,000

ภายในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

1,000,000

6 โครงการปรับระดับราง
ระบายน้ํา
หมูที่ 1 ตําบลดงเจน

ปรับระดับราง
ระบายน้ํา (ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

ขยายเขตประปาสวน
สวนภิภาค หมูที่ 1
ตําบดลงเจน
(ตามแบบแปลนการ
ประปาสวนภูมิภาค
กําหนด)

300,000

300000

300000

300000

7 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อแกไขปญหารการขาด
สวนภูมิภาค หมูที่ 1
แคลนน้ํา
ตําบลดงเจน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

สิทธิภาพมากขึ้น

5 โครงการปรับปรุง ตอเติม เพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ซอมแซมอาคารสํานักงาน ทรัพยสินตาง ๆ ของเทศบาล
และอาคารเอนกประสงค
ปองกันน้ําทวมขัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 3 แหง มีสถานที่ดําเนินการกิจกรรม

กองชาง

ประชุม

500,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง

300000 2 สาย ประชาชนมีน้ําใชอยาง
พอเพียง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคม กอสรางสะพาน คสล.
คสล. ขางลําแมเหมือง
การขนสง
ขางลําแมเหมือง
หมูที่ 2 ตําบลแมอิง
ม. 2 ต.แมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

9 โครงการกอสรางถนน
คสล. สายการเกษตร
จาก 3 แยก ซอย 5 ไป
เชื่อม ม. 16 บานเจน
หมูที่ 2 ตําบลดงเจน

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

2566
(บาท)
500,000

กอสรางถนน
2,600,000
คสล. สายการเกษตร
จาก 3 แยก ซอย 5 ไป
เชื่อม ม. 16 บานเจน
กวาง 4.00.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา
2,500.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
500,000 1 แหง ประชาชนสัญจรดวยความ
สะดวก และปลอดภัย

2,600,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

10 โครงการกอสรางถนน
คสล. จาก 3 แยก
ซอย 5 ไปรองปาน
หมูที่ 2 ตําบลดงเจน

วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

11 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล. จาก 3 แยก
เดินทาง
ถนนการเกษตรขึ้นไปกน
อางเก็บน้ําหวยบง
หมูที่ 2 ตําบลดงเจน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.
จาก 3 แยก ซอย 5 ไป
รองปาน
กวาง 4.00.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม.
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา
1,200.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
780,000

กอสรางถนน
1,137,500
คสล. จาก 3 แยก
ถนนการเกษตรขึ้นไปกน
อางเก็บน้ําหวยบง
กวาง 3.50.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 500 ม.
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา
1,750.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
780,000

780,000

780,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

780,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ปลอดภัย

1,137,500

1,137,500

1,137,500

1,137,500 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ

ปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกไขปญหาการขาด
พรอมแทงคน้ําหอสูงพรอม แคลนน้ํา
ระบบ หมูที่ 3 ตําบลดงเจน

13 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล. จากหนาบานนาย เดินทาง
พน วงศไชย ถึง หนาบาน
นางสุข ฟกแกว
หมูที่ 3 ตําบลดงเจน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
พรอมแทงคน้ําหอสูง
พรอมระบบ(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลดงเจน

กอสรางถนน คสล.
จากหนาบานนาย
พน วงศไชย ถึง หนาบาน
นางสุข ฟกแกว
กวาง 3.50.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 30.00 ม.
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา
105.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
800,000

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000
800,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
800,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอยางพอ
เพียง

100,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ

ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

2566
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

15 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคม กอสรางสะพาน คสล.
คสล. สันปาตอม
การขนสง
สันปาตอม
หมูที่ 4 ตําบลดงเจน
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง ประชาชนสัญจรดวยความ
สะดวก และปลอดภัย

กองชาง

16 โครงการกอสรางหอประ เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม กอสรางหอประชุม (โดม)
ชุม (โดม)
ในหมูบ าน
(ตามแบบแปลน
หมูที่ 5 ตําบลดงเจน
เทศบาลตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ประชุม

กองชาง

ที่

โครงการ

14 โครงการขุดเจาะบอ
น้ําบาดาล
หมูที่ 4 ตําบลดงเจน

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
300,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอยางพอ
เพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

17 โครงการกอสรางถนน
คสล. เสริมไหลทาง
หมูที่ 5 ตําบลดงเจน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
เสริมไหลทางภายในหมู
บาน
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

18 โครงการกอสรางบล็อค เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
เหมืองหลังสะพานรอง
เฮี้ย คสล. (สรางหรือขุด
ลอกคลองสงน้ํามาสระ
ผูสูงอายุ)
(ทอลอกเหลี่ยม)
หมูที่ 5 ตําบลดงเจน

กอสรางบล็อคเหมือง
หลังสะพานรองเฮี้ย คสล.
(สรางหรือขุดลอกคลอง
สงน้ํามาสระผูสูงอายุ)
(ทอลอกเหลี่ยม)
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
700,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000
700,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
700,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

500,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
300,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชอยาง
พอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

19 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อแกไขปญหาการขาด
สวนภูมิภาค หมูที่ 8
แคลนน้ํา
ต.ดงเจน

ขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค หมูที่ 8
ต.ดงเจน
(ตามแบบแปลนการ
ประปาสวนภูมิ
ภาคกําหนด)

20 โครงการกอสราง ซอม เพื่อความปลอดภัยในการ
แซม ถนนลูกรังพื้นที่ทํา เดินทาง
การเกษตร
หมูที่ 8 ตําบลดงเจน

กอสราง ซอมแซม
ถนนลูกรังพื้นที่ทําการ
เกษตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการกอสรางพนังขอบ เพื่อปองกันน้ํากันเซาะตลิ่ง
คอนกรีตรองเจน
หมูที่ 8 ตําบลดงเจน

กอสรางผนังขอบคอนกรีต 150,000
รองเจน
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลดงเจน

150,000

150,000

150,000

150,000 1 สาย พนังไมโดนน้ํากัดเซาะ

กองชาง

ที่

โครงการ

22 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย 9
หมูที่ 9 ต.ดงเจน

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

23 โครงการกอสรางราง
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ระบายน้ํา คสล.
ขางปอบาน ถึง บานนาง
ชุติกาญจ สุขรวย (ลํา
เหมือง)
หมูที่ 9 ต.ดงเจน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอย 9
ปากรางกวาง 0.40 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว
100.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

กอสรางรางระบายน้ํา
ระบายน้ํา คสล.
ขางปอบาน ถึง บานนาง
ชุติกาญจ สุขรวย (ลํา
เหมือง)
ปากรางกวางเฉลี่ย
3.50-0.40 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ยาว 100.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

2570
(บาท)
300,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

800,000

800,000

800,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

กองชาง

800,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.
หลังบานนายสมชาติ
ทองวิเวก ถึง บานนาย
ถาวร อยูดี
หมูที่ 9 ต.ดงเจน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.
หลังบานนายสมชาติ
ทองวิเวก ถึง บานนาย
ถาวร อยูดี
ปากรางกวางเฉลี่ย
0.40 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ยาว 200.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

25 โครงการปรับปรุง ซอม
แซมระบบประปาหมู
บาน
หมูที่ 10 ตําบลดงเจน

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน

ปรับปรุง ซอมแซม ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 10
ตําบลดงเจน
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
500,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

500,000 1 แหง ประชาชนมีระบบประปา
ใชอุปโภค บริโภคที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

26 กอสรางลานเอนก
ประสงค หมูที่ 10
ต.ดงเจน

วัตถุประสงค
เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร
และออกกําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางลานเอนกประ
สงค หมูที่ 10 ต.ดงเจน
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
500,000 1 แหง เพิ่มมูลคาสินคา และ
ประชาชนมีสุขภาพแข็ง
แรง

27 โครงการกอสรางรางระ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
บายน้ํา คสล.ขางโรงเรียน
บานกวานเหนือ
หมูที่ 10 ตําบลดงเจน

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขางโรงเรียนบาน
กวานเหนือ
ปากรางกวาง 0.40 ม.
ยาว 200.00 ม.
ลึก 0.40-0.50 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

520,000

520,000

520,000

520,000

28 โครงการรื้อถอนแทงคน้ํา เพื่อรื้อถอนประปาหมูบาน
ประปาหมูบาน
หมูที่ 11 ตําบลดงเจน

รื้อถอนแทงคประปาหมู
บาน หมูที่ 11
ตําบลดงเจน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

29 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายในหมูบาน
หมูที่ 11 ตําบลดงเจน

ปรับปรุงภูมิทัศนภาย
ในหมูบาน
หมูที่ 11 ตําบลดงเจน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
หมูบาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

520,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

1 สามารถมีพื้นที่ภายในหมู
แหง บานเพิ่มขึน้

กองชาง

1 มีการจัดภูมิทัศนใหมี
แหง ความเปนระเบียบ เรียบรอย
และนาอยู

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล
พรอมแทงคน้ําหอสูงพรอม น้ํา
พรอมแทงคน้ําหอสูงพรอม
ระบบ โซลาเซล

ระบบ โซลาเซล

หมูที่ 12 ตําบลดงเจน

(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

31 โครงการเปาบอบาดาล เพื่อแกไขปญหาการอุดตัน
หมูที่ 12 ตําบลบดงเจน บอบาดาล

32 โครงการกอสราง
อาคารเอนกประสงค
พรอมรั้ว หมูที่ 12
ตําบลดงเจน

เปาปอบาดาล หมูที่ 12
ตําบลดงเจน

เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม กอสรางอาคารเอนกประ
ในหมูบาน
สงค พรอมรั้ว
หมูที่ 12 ต.ดงเจน
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000
800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
800,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอยาง
พอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 แหง มีระบบบอบาดาลที่ดีขึ้น

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ประชุม

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
250,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล.ขางบานนาย
เดินทาง
นภดล ฟกแกว (ตู)
หมูที่ 13 ตําบลดงเจน
(ตรวจสอบเอกสารสิทธิ)์

กอสรางถนน คสล.
ขางบานนายนพดล
ฟกแกว (ตู) ขนาดกวาง
3.50 - 4.00 ม. ยาว
145.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
543.75 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

34 โครงการกอสรางราวกัน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ตกเหมืองกลางจากตลาด
เชียงหมั้น
หมูที่ 13 ตําบลดงเจน

กอสรางราวกันตกเหมือง
กลางจากตลาดเชียงหมั้น
ยาว 228.00 ม.

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

กองชาง

35 โครงการกอสรางรางระ
บายน้ํา คสล.ถนนขาง
บานนายเร็ว ฟองจํา
หมูที่ 13 ตําบลดงเจน

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ถนนขางบาน
นายเร็ว ฟองจํา
ปากรางกวาง 0.40 ม.
ยาว 140.00 ม.
ลึก 0.40 ม.
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

กองชาง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

กอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ลําเหมืองกากอก
(ตามแบบแปลนเทศ
บาลตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 สาย น้ําไมทวมขัง

กองชาง

ปรับปรุงภูมิทัศน
ปาสุสาน ลานจอดรถ
พรอมเปลี่ยนหลังคา
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง ปาสุสานไดรับการปรับ
ปรุงภูมิทัศน

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการกอสราง (โดม) เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม กอสราง (โดม)
บริเวณที่สาธารณะ
ในหมูบ าน
บริเวณที่สาธารณะ
หมูที่ 16 ตําบลดงเจน
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลดงเจน)

37 โครงการกอสรางรางระ
บายน้ํา คสล.
ลําเหมืองกากอก
หมูที่ 16 ตําบลดงเจน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

38 โครงการปรับปรุง ปาสุสานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปาสุสาน
ลานจอดรถ พรอมเปลี่ยน ลานจอดรถ พรอมเปลี่ยนหลังคา
หลังคา
หมูที่ 16 ตําบลดงเจน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
500,000 1 แหง มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ประชุม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 โครงการกอสรางถนน
คสล.ขางวัดทารอง
ทิศใต (เสริมไหลทาง)
หมูที่ 1 ตําบลแมอิง

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
ขางวัดทารอง ทิศใต
(เสริมไหลทาง)
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
600.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

40 โครงการกอสรางถนน
คสล.ขางวัดทารอง
ทิศหนือ
หมูที่ 1 ตําบลแมอิง

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
ขางวัดทารอง ทิศเหนือ
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
800.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
450,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000
450,000

550,000

550,000

550,000

550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
450,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

550,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
550,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
550,000
550,000
550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
550,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

41 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล.พรอมรางระบาย เดินทาง
น้ํา คสล. ขางบานนายขาว
ใจเชยชม
หมูที่ 1 ต.แมอิง

กอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ํา
คสล. ขางบานนายขาว
ใจเชยชม
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

42 โครงการกอสรางถังกรอง เพื่อแกไขปญหาการขาด
เก็บน้ําประปาหมูบาน แคลนน้ํา
หมูที่ 2 ตําบลแมอิง

กอสรางถังกรองเก็บน้ํา
ประปาหมูบาน
หมูที่ 2 ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชอยาง
พอเพียง

กองชาง

43 อุดหนุนขยายเขตประปา เพื่อแกไขปญหาการขาด
สวนภูมิภาค หมูที่ 2
แคลนน้ํา
ตําบลแมอิง

ขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค หมูที่ 2
ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนการ
ประปาสวนภูมิ
ภาคกําหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 สาย ประชาชนมีน้ําใชอยาง
พอเพียง

กองชาง

ที่

โครงการ

44 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 5 ขางบาน
น.ส.พิมพพร แกวนอย
หมูที่ 2 ตําบลแมอิง

วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.
ซอย 5 ขางบาน
น.ส.พิมพพร แกวนอย
กวางเฉลี่ย 3.50 ม.
ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
700.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

45 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม กอสรางอาคารประ
ประชารวมใจ
ในหมูบ าน
ชารวมใจ หมูที่ 3
หมูที่ 3 ตําบลแมอิง
ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
500,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

500,000 1 แหง มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ประชุม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

47 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม กอสรางอาคารเก็บ
เก็บของหมูบาน
และเก็บของในหมูบาน
ของหมูบาน
หมูที่ 3 ตําบลแมอิง
หมูที่ 3 ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง มีสถานที่ดําเนินกิจกรรม
และเก็บของในหมูบาน

กองชาง

48 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
คสล. ขนาด 120 พรอม
บอพักลําน้ําเหมือง พอ
เสาร ระหวาง หมูที่ 7
และหมูที่ 3 ตําบลแมอิง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปนแหลง
ริมอิง หมูที่ 3 ตําบลแมอิง ทองเที่ยว และออกกําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน
ริมอิง หมูที่ 3 ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาด 120 พรอมบอพัก
ลําน้ําเหมือง พอเสาร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
100,000 1 แหง มีความสวยงาม และ
หนาอยู

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

49 โครงการกอสรางถนน
คสล. หนาบานนายชัช
หมูที่ 7 ตําบลแมอิง

วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.
คสล. หนาบานนายชัช
หมูที่ 7 ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

50 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล. หนาบาน ผช.มณฑล เดินทาง
หมูที่ 7 ตําบลแมอิง

กอสรางถนน คสล.
300,000
คสล. หนาบาน ผช.มณฑล
หมูที่ 7 ตําบลแมอิง
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

300,000

300,000

300,000

300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวยความ
ปลอดภัย

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล. ซอยขางบานนางไร เดินทาง
(ตรงขามแทงคประปา)
หมูที่ 1 ตําบลแมอิง

กอสรางถนน คสล.
ซอยขางบานนางไร
(ตรงขามแทงคประปา)
กวาง 4.00 ม.
ยาว 44.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
176.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

150,000

150,000

150,000

150,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

กองชาง

150,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการกอสรางถนน
คสล. เสริมไหลทาง
สายสวนกวนอิม
หมูที่ 3 ตําบลแมอิง

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
เสริมไหลทาง
สายสวนกวนอิม
กวาง 1.00 ม.
ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
200.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

53 โครงการกอสรางถนน
คสล. ขางบานผูชวย
เที่ยง
หมูที่ 3 ตําบลแมอิง

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
ขางบานผูชวยเที่ยง
กวาง 4.00 ม.
ยาว 44.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
176.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

2566
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
150,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

150,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

54 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยโรงสีขาว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
ซอยโรงสีขาว
กวาง 3.00 ม.
ยาว 148.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
444.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

55 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัยในการ
คสล. ซอยบานพอจันทร เดินทาง

กอสรางถนน คสล.
ซอยบานพอจันทร
กวาง 3.00 ม.
ยาว 46.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
138.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลดงเจน)

หมูที่ 3 ตําบลแมอิง

หมูที่ 3 ตําบลแมอิง

รวม

55 โครงการ

2566
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

100,000

100,000

100,000

100,000

26,587,500

26,587,500

26,587,500

26,587,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

100,000 1 สาย ประชาชนสัญจรดวย
ความปลอดภัย

26,587,500

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริม และสนับสนุน
กลุมอาชีพ ผึกอบรม
เสริมทักษะกลุมอาชีพ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ความรูในการประกอบอาชีพ

ภายในเขตเทศบาล

2 จัดงานและอุดหนุนงาน
ของดีเมืองพะเยา

เพื่อเปนชองทางการเพิ่มมูลคา สินคาทางการเกษตร
สินคา
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล

2566
(บาท)
100,000

60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
100,000 10 กลุม ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่ม

60,000 1 ครั้ง สามารถขายผลผลิตได
ราคาดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการสงเสริมการจัด เพื่อลดประชากรของแมลงวัน
การผลไมที่ถูกทําลาย
ผลไมสงเสริมการลดการใช
เพื่อลดประชากรแมลง สารเคมี
วันผลไม

4 โครงการสงเสริมการเลี้ยง เพื่อใหชาวบานไดรับความรู
ผึ้งโพรง
ความเขาใจเกี่ยวกับการทํา
โพรงผึ้ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกิดกลุมเกษตรกรกําจัด
แมลงวันผลไมโดยแปร
รูปผลผลิตที่ถูกทําลาย
เปนปุยน้ําหมักสารเคมี
ในการปองกันกําจัด
และเพิ่มปริมาณแมลง
ศัตรูธรรมชาติในพื้นที่

เกิดกลุมเลี้ยงผึ้งโพรง
เพื่อสรางรายไดในพื้นที่

2566
(บาท)
71,500

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
71,500
71,500
71,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
71,500 รอยละ เกษตรกรไดประโยชนจาก สนง.เกษตร
100 ของ การกําจัดแมลงวันผลไมโดย อ.ภูกามยาว
กลุม แปรรูปผลผลิตที่ถูกทําลาย สํานักปลัด
เกษตรกร เปนปุยหมักชีวภาพ
กําจัด
แมลงวัน
ผลไม

58,600

58,600

58,600

58,600

58,600 รอยละ ชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก สนง.เกษตร
100 ของ เดิม
อ.ภูกามยาว
ชาวบาน
สํานักปลัด
โครงการ
สงเสริม
การเลี้ยง
ผึ้งโพรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการศูนยเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแหลงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ รูเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ
ตําบล
ผลสําเร็จใหเปนศูนยเรียนรู
เพื่อการขยายผลตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
25,000
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
10,000 รอยละ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงระดับ สนง.เกษตร
100 ของ ตําบลเปนสถานที่ในการเผย อ.ภูกามยาว
ศูนย แพรขอมูลขาวสารแกผูที่สนใจ สํานักปลัด
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ระดับ
ตําบล

6 โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผูสงู อายุ
ตําบลดงเจน
เทศบาลตําบลดงเจน

โรงเรียนผูสูงอายุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 1 แหง มีสถานที่สําหรับรองรับกิจ
กรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ

สํานักปลัด

7 โครงการศูนยบริการ
เรียนรูสงเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง

ภายในเขตเทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 5 กลุม ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายไดเพิ่ม

สํานักปลัด

790,100

640,100

615,100

600,100

600,100

รวม

7 โครงการ

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
ความรูในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 3 กิจกรรม ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

2 วันเทศบาล วันทอง
ถิ่นไทย

เพื่อเปนการสืบสานรําลึกถึงวัน
กอตั้งเทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และสมเด็จพระราชินี

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 2 ครั้ง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

1 พนักงาน ประชาชน
กิจกรรม มีความภูมิใจ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

5 โครงการวันปยะมหาราช

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

6 การจัดทําเวทีประชาคม
เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่นและ
จัดทําแผนชุมชน

เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรม
รวมของประชาชน

16 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 4 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรม

7 โครงการพัฒนาคุณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
คนพิการ ผูสงู อายุ
ภาพชีวิต คนพิการ
พิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอ และผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส กาสในเขตเทศบาลตําบลดงเจน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

16 คนพิการ ผูสูงอายุ และ สํานักปลัด
หมูบาน ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลดงเจน

8 โครงการกอสรางซุมเฉลิม เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระเกียรติฯ
สถาบันพระมหากษัตริย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

9 โครงการเทิดพระเกียรติ
5 ธันวาคม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย

ประชาชนในเขต
เทศบาล

10 โครงการวันสวรรคตพระบาทเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร สถาบันพระมหากษัตริย
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

รวม

10 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

770,000

770,000

770,000

770,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด
จงรักภักดีตอสถาบันฯ

770,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการใหความรูดาน
จราจร และกฏหมาย
สําหรับประชาชน
และนักเรียน
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรูและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยางถูกตอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนและนัก
เรียนในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
16
หมูบาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนและนักเรียน สํานักปลัด
ใหมีความรูและปฏิบัติ
ไดถูกตอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
หลัก
100,000 1 ครั้ง เด็กและเยาวชนไดทํา กองการศึกษา
กิจกรรมรวมกัน

100,000

100,000

100,000

3,000,000

3,000,000

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

2 จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดเชียงหมั้น
และบานเจน

100,000

3 กอสราง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึง ปรับ
ปรุง ตอเติม และถมดิน

เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหได
มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล

3,000,000

100,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น

3,000,000 3,000,000

กองการศึกษา

1 แหง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา
ที่สมวัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการสงเสริมรักการ
อาน และปรับปรุงที่
อานหนังสือพิมพ

เพื่อปรับปรุงที่อานหนังสือ
พิมพ

ภานในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

5 โครงการอบรมเยาวชน
ในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในเขต
เทศบาล

เด็ก เยาวชน
ในเขตเทศบาล

6 คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน
การสอนใหแกเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล

7 โครงการอบรมการดูแล
เด็กปฐมวัยสําหรับผู
ปกครองและผูดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนาผูดูแลเด็ก และผู
ปกครองในการดูแลเด็ก

8 โครงการฝกอบรม และ
ศึกษาดูงานดานการ
ศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา

2566
(บาท)
100,000

30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 16 หมู ประชาชนมีความรูเพิ่ม กองการศึกษา
บาน ขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง เด็กเยาวชน ไดรับ
การพัฒนา

กองการศึกษา

30,000

200,000

200,000

200,000

30,000 2 แหง เด็กมีวัสดุในการเรียน กองการศึกษา
การสอน

ผูดูแลเด็ก และผู
ปกครอง

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000 2 ครั้ง ผูดูแลเด็กและผูปกครอง กองการศึกษา
ไดเรียนรูการดูแลเด็ก

ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา และผู
เกี่ยวของ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 ครั้ง การศึกษามีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาความรู ความ
สามารถ

เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาล

10 อบรมบุคลากรการ

เพื่อพัฒนาความรูความ

บุคลากรการศึกษา

ศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

สามารถ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 1 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการ กองการศึกษา
ศึกษามากขึ้น

100,000 1 ครั้ง ปฏิบัติเกิดประโยชน

กองการศึกษา

ตอองคกร

11 จัดซื้ออาหารเสริมนม

เพื่อจัดหาอาหารเสริมนม

ศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนประถมใน
เขตเทศบาล

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 2 ครั้ง เด็กไดรับอาหารเสริมนม กองการศึกษา
ครบทุกคน

12 สนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน

โรงเรียนและศูนย
เด็กเล็กในเขต
เทศบาล

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับอาหาร กองการศึกษา
กลางวันครบทุกคน

13 อุดหนุนโครงการอาหาร

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให

โรงเรียนและศูนย

1,350,000

1,350,000

1,350,000

กลางวัน

เด็กนักเรียน

เด็กเล็กในเขต
เทศบาล

1,350,000 1,350,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
กลางวันครบทุกคน

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เพื่อเปนการปองกันปญหา
ยาเสพติด

โรงเรียนในเขต
เทศบาล

15 อุดหนุนโครงการสงเสริม

เพื่อสงเสริมทักษะวิชาการ

โรงเรียนใน

ใหแกเด็ก

เขตเทศบาล

ทักษะทางวิชาการ

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

4 มีการปองกันปญหา
โรงเรียน ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา
4

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กมีทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา

โรงเรียน มากขึ้น

16 โครงการอบรมใหความรู เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรม
เกี่ยวกับโภชนาการสําหรับ การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ
เด็กใหแกผูปกครอง และ
ผูจัดทําอาหาร

ครู ผูปกครอง
และผูจัดทําอาหาร
ในเขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนไดรับโภชนา กองการศึกษา
การที่ดีขึ้น

17 โครงการปองกันใหความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ
ปองกันเด็กจมน้ํา ไฟไหม ศึกษา
และการติดในรถ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดเชียงหมั้น
และบานเจน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น

รวม

17 โครงการ

6,330,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000

######

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปองกันโรค
เอดส

เพื่อใหความรูแกประชาชนใน
การปองกันโรคเอดส

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

2 อบรมใหความรูสําหรับ
ผูประกอบการรานคา
รานอาหาร แผงลอย

เพื่ออบรมใหความรูดานอาหาร ผูประกอบการ
แกผูประกอบการ
ดานอาหารในเขต
เทศบาล

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

2570
(บาท)
20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

16 ประชาชนมีความรูใน
หมูบาน การปองกันโรค

16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
หมูบาน ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหนวยบริการ
กูชีพกูภัย

วัตถุประสงค
เพื่อใหบริการชวยฟนคืนชีพ
และสงตอผูปวย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 หนวย
และพนักงาน
15 คน

งบประมาณและที่ผานมา
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
50,000 1 ครั้ง ผูปวยมีความปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

4 สงเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรคติดตอ และ
ไมติดตอ

เพื่อสงเสริมสุขภาพ เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ
และติดเชื้อ แบบองครวม

5 การดําเนินการควบคุม

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

และการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา

เด็ก เยาวชน ผูสูง
อายุ คนพิการ ผูติด
เชื้อ และประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
ดงเจน

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
ดงเจน

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

16 ภาวะความเสี่ยงตอ
หมูบาน ปญหาสุขภาพลดลง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

16 ประชาชนไดรับความ
หมูบาน ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

6 การดําเนินการสํารวจ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

ขอมูลสัตว และขึ้น
ทะเบียนสัตว โครงการ
โรคพิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

เทศบาลตําบล
ดงเจน

7 การดําเนินการปองกัน

เพื่อดําเนินการปองกัน และ

ประชาชนในเขต

40,000

40,000

40,000

40,000

และแกไขปญหาโรค

แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอ

เทศบาลตําบล

ขาดสารไอโอดีนอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน

ดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน

ดงเจน

8 อุดหนุนโครงการรณรงค
ดานสุขภาพโดย อสม.

ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

9 อุดหนุน อสม.และ อถล.
ในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขในชุมชน

เพื่อสงเสริมสุขภาพ และปอง
กันโรคในชุมชน

16 หมูบาน ในเขต
เทศบาล

240,000

240,000

240,000

240,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

16 ประชาชนไดรับความ
หมูบาน ปลอดภัย

16

ประชาชนไดรับความ

หมูบาน ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

240,000

16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
หมูบาน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 อุดหนุนสําหรับการดํา
เนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนการใหบริการ
ดานสาธารณสุข

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงเจน

11 โครงการควบคุม และ
ปองกันโรคไขเลือดออก
ในเขตเทศบาล

เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

12 โครงการปองกัน และควบ เพื่อปองกันโรคโควิด 19
คุมโรคโควิด 19 (COVID 19) (COVID 19)

รวม

12 โครงการ

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
320,000

200,000

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000
320,000
320,000

200,000

500,000

200,000

500,000

200,000

500,000

1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
กอง
320,000 16 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
หมูบาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
200,000

500,000

######

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

16 ประชาชนไดรับความ
หมูบาน ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

16 ประชาชนไดรับความ
หมูบาน ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข
และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

1 สงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2 พัฒนาศักยภาพชุมชน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ(สมาคมอาเซียน)

ประชาชนจํานวน
16 หมูบานในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
อถล. และองคกร อสม.
ในการจัดการขยะ

เพื่อใหการบริหารจัดการขยะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สมาชิก อสม.
และ อถล.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

16
หมูบาน

ประชาชนมีรายไดเพิ่ม
และสามารถลดราย
จาย

16
หมูบาน

มีความรูเพิ่มเติม ทันตอ สํานักปลัด
เหตุการณ

1 ครั้ง การบริหารจัดการขยะ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

4 โครงการครอบครัวอบ
อุน ชุมชนเขมแข็ง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

เพื่อขยายโอกาสและความ
คุมครองทางสังคม

ประชาชน
ในเขตเทศบาล

5 โครงการสงเสริมการเรียน เพื่อขยายโอกาสและความ
รูคูกิจกรรมกลุมสตรี
คุมครองทางสังคม

ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

6 โครงการสงเสริมพัฒนา
กลุมอาสาสมัครตาง ๆ

ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

ในเขตเทศบาล

10,000

10,000

440,000

440,000

เพื่ออาสาพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย อาสา
สมัครดูแลผูสงู อายุ อาสาสมัครดู
แลผูพิการ และกลุมอาสาตาง ๆ

7 โครงการเพิ่มสรรถนะดาน เพื่อดําเนินชีวิตตามปรัชญา
การบริหารจัดการพลังงาน เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน

รวม

7 โครงการ

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

16
หมูบาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขยาโอกาสใหกับ
ครอบครัว

50,000

16
หมูบาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขยาโอกาสใหกับ
กลุมสตรี

50,000

50,000

16
หมูบาน

มีความรูเพิ่มเติม ทันตอ สํานักปลัด
เหตุการณ

10,000

10,000

10,000

16
หมูบาน

ประชาชนมีรายไดเพิ่ม
และสามารถลดราย
จาย

440,000

440,000

440,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 จัดงานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

2 โครงการบวชภาค
ฤดูรอน

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

3 จัดงานประเพณี
สงกรานต

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัดในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

เยาวชนในเขต
เทศบาล

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณี
อันดีงาม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
200,000 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

4 จัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

5 จัดทําขบวนแหเขารวม
ประเพณีบวงสรวงพอ
ขุนงําเมือง

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

6 อุดหนุน และจัดงาน
โครงการจัดงานประเพณี
พระครูวรรณรังสี

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

7 อุดหนุน และจัดงาน
โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุปูปอ

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

8 อุดหนุน และจัดงาน
โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุวัดสันตน
มวง

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

ที่

โครงการ

9 อุดหนุน และจัดงาน
โครงการจัดงานประเพณี
สืบชะตาลําน้ําอิง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

10 อุดหนุน และจัดงาน
เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณี และประเพณี
สืบชะตาหลวงและสรงน้ํา
พระธาตุวัดสันปาเหียง

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

11 อุดหนุน และจัดทํา
โครงการบวชภาคฤดูรอน

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

12 อุดหนุน และจัดงาน
เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
โครงการประเพณีตานหลัว และประเพณี
หิงไฟพระเจา

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
กิจกรรม การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
60,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

13 แขงขันกีฬาประชาชน
และเยาวชน

เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการ
กีฬา

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

14 สงเสริมนักกีฬาเขารวม
การแขงขันดานกีฬา

เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการ
กีฬา

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 5 ครั้ง ประชาชนไดเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ

15 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสงกรานต

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

16 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

272,000

272,000

272,000

272,000

272,000 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

17 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสบื ชะตาลําน้ํา
รองทง

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา
การอนุรักษประเพณีอัน
ดีงาม

18 อุดหนุนโครงการสงเสริม
ทักษะดานกีฬา

เพื่อเปนการสงเสริมทักษะ
ดานกีฬา

โรงเรียนในเขต
เทศบาล

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

รวม

18 โครงการ

1,332,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000

######

กองการศึกษา

1 ครั้ง นักเรียนไดรับการสงเสริมกองการศึกษา
ทักษะดานกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
2.7 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
350,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000
350,000

2570
(บาท)
350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล
ดงเจน

เพื่อสนับสนุนการบริการดาน
สาธารณสุข

ประชาชนในเขต
เทศบาล

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาเงินสนับสนุน
ตามโครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 12ครั้ง ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนตาม
โครงการสนับสนุนการเสริม
สรางสวัสดิการทางสังคมใหแก
คนพิการหรือทุพลภาพ

ผูพิการ
ในเขตเทศบาล

4,000,000

สํานักปลัด

4,000,000

4,000,000

4,000,000 4,000,000

1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

12ครั้ง ผูพิการในเขตเทศบาล
ตอป ตําบลดงเจน มีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ที่

โครงการ

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูปวยเอดส
ในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
350,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
350,000
350,000

21,700,000

21,700,000

2570
(บาท)
350,000

.

21,700,000

21,700,000 21,700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

12ครั้ง ผูปวยเอดสมีคุณภาพ
ตอป ชีวติ ที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

1 โครงการตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระ
นางเจาฯ "รักน้ํา รักปา
รักแผนดิน"

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม

ภายในเขตเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรม เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
พืช อันเนื่องมาจากพระราช ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตน ศิลปวัฒนธรรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น(อพ.สธ.-สถ.)

บริเวณสํานักงานเทศ
บาลตําบลดงเจน

รวม

2 โครงการ

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การอนุรักษฟนฟู

สํานักปลัด

2570
(บาท)
20,000 1 ครั้ง ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การอนุรักษฟนฟู

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 แหง

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

1 การจัดการไฟปาและ
หมอกควัน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี

ประชาชนในเขต
เทศบาล

2 โครงการฝกอบรมการปอง เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
กัน และแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน

ประชาชนในเขต
เทศบาล

รวม

2 โครงการ

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

16 ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
หมูบาน ชีวิตที่ดี
16 ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
หมูบาน ชีวิตที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 พัฒนาแหลงน้ํา

เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา

ภายในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

2 โครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืช

เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา

ภายในเขตเทศบาล
ตําบลดงเจน

รวม

2 โครงการ

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000

2570
(บาท)
100,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

16 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
หมูบาน การอนุรักษฟนฟู

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

16 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
กองชาง
หมูบาน การอนุรักษฟนฟู
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงบอขยะ และ
ศึกษาออกแบบระบบ
กําจัดขยะ
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดการขยะใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล

ในเขตเทศบาล
และนอกเขต

-

-

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000

หนวยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 1 แหง จัดการขยะไดอยางมีประ กองสาธารณสุข
สิทธิภาพ
และสิ่งแวดลอม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวด
ลอม

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาพื้นที่บอขยะ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บอขยะเทศบาล
ตําบลดงเจน

-

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
100,000 1 ครั้ง จัดการขยะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

100,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

เพื่อพัฒนาระบบปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

ในเขตเทศบาล

2 จัดซื้ออุปกรณ เครื่อง
มือ เครื่องใชในการปอง
กันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อมีอุปกรณในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปองกัน

2566
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2570
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2 ครั้ง เพิ่มความรูให อปพร.
และประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต

300,000 1 ครั้ง มีอุปกรณเครื่องมือที่มี
มาตรฐานและประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3 โครงการปองกัน และ
แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ในชวงสงกรานต และปใหม

ประชาชน
ในเขตเทศบาล
และทั่วไป

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 2 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

4 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ

เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และ
ความเขมแข็งใหแก อปท. ให
มีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ชวย
เหลือเหตุสาธารณภัย และมี
ทักษะในการจัดการภัยพิบัติ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

16 บุคลากรมีทักษะในการ
หมูบาน จัดการภัยพิบัติ และ
สามารถชวยเหลือประ
ชาชน ผูประสบเหตุภัย
พิบัติได

สํานักปลัด

5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
เพื่อพัฒนาระบบปองกัน และ
ศักยภาพอาสาสมัครปองกัน บรรเทาสาธารณภัย
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ในเขตเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง เพิ่มความรูให อปพร.
และประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต

สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อพัฒนาระบบปองกัน และ
อาสาสมัครปองกันภัย
บรรเทาสาธารณภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)

ในเขตเทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 1 ครั้ง เพิ่มความรูให อปพร.
และประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

7 โครงการฝกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
300,000 1 ครั้ง เพิ่มความรูให อปพร.
และประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อพัฒนาระบบปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

ในเขตเทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัด

8 โครงการฝกซอมแผนการ เพื่อปองกันอุบัติเหตุ อุบัตภัย
ปองกันและบรรเทาสาธารณ ทางถนน
ภัย (ภัยทางถนน)

ในเขตเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

9 โครงการฝกอบรมปองกัน เพื่อเพิ่มความรูในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย และการ ระงับอัคคีภยั
ฝกซอมแผนการอพยพหนีไฟ

ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด

10 โครงการฝกอบรมใหความ เพื่อเพิ่มความรูในการปองกัน
รูในการปองกันและระงับ ระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุ
อัคคีภยั และอุบัติเหตุทาง ทางถนน
ถนน ในสถานศึกษา

ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย

สํานักปลัด
กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการฝกอบรม ทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความ
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา เขมแข็งใหแก อปท. ใหมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ
เหตุสาธารณภัย และมีทักษะ
ในการจัดการภัยพิบัติ

รวม

11 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต
เทศบาล

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

1,400,000 1,400,000 1,400,000

1,400,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(บาท)
หลัก
100,000 1 ครั้ง บุคลากรมีทักษะในการจัด สํานักปลัด
การภัยพิบัติ และสามารถ
ชวยเหลือประชาชน ผู
ประสบเหตุภัยพิบัติได

1,400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย
4.2 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการจัดการ
จราจร
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
เครื่องหมายจราจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
100,000 1 ครั้ง ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย
100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บํารุงรักษา และ
ซอมแซมทรัพยสิน
ของเทศบาล

2566
(บาท)
650,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000 650,000 650,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
650,000 10 ครั้ง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ทุกกอง

1 คาบํารุงรักษา และ
ซอมแซมทรัพยสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการขององคกร

2 คาใชจายในการเลือกตั้ง

เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง นายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล

เลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล

300,000

300,000 1,000,000 1,000,000

300,000 1 ครั้ง

ดําเนินการเลือกตั้งเปน
ไปตามวัตถุประสงค

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ

พัฒนาระบบ และคุณภาพการ
ใหบริการประชาชน

บุคลากรใน
เทศบาล

100,000

100,000

100,000 2 ครั้ง

ประชาชนไดรับบริการ
ที่มีคุณภาพ

สํานักปลัด

100,000

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูรับจาง

2566
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
40,000 4 ครั้ง การปฏิบัติงานที่มีประ
สิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

4 คาชดเชยคางานกอสราง

เพื่อเปนคาชดเชยงานกอสราง

5 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
และพนักงานสวนทอง
ถิ่น

พัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น
พนักงานทองถิ่น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 24 ครั้ง บุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกกอง

6 สนับสนุนบุคลากรตาม
หลักสูตรที่ปฏิบัติงาน
(คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ )

เพื่อเพิ่มความรูและพัฒนา
บุคลากรของทองถิ่น

ผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน และลูกจาง
สวนทองถิ่น

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000 24 ครั้ง บุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกกอง

7 โครงการสงเสริมความ
โปรงใสตามหลักธรรมา
ภิบาลและคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเพิ่มความรูและพัฒนา
บุคลากรของทองถิ่น

พนักงานสวนทองถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 50 คน พนักงานมีความรูเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
เว็ปไซตของเทศบาล

เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพ
การใหบริการ

เว็ปไซตของเทศบาล
ไดรับการพัฒนา

9 จัดทําแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อเปนการปรับปรุงและ
พัฒนาขอมูลในระบบแผนที่
และทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันและเปนการเพิ่มประ
สิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่น

ในเขตเทศบาล

10 โครงการอบรมใหความรู
แกบุคลากรตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

เพื่อเปนการเพิ่มความรูใหแก
บุคลากรทองถิ่น

ผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน และลูกจาง
สวนทองถิ่น

11 ดําเนินการและอุดหนุน
การดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวงเหลือประชาชน
องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เพื่อเปนสถานที่กลางศูนยรวบ
เทศบาลตําบลดงเจน
รวมขอมูลปญหาความตองการ มีสถานที่สําหรับ
ของประชาชน
เปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสาร และชวย
เหลือประชาชน

รวม

11 โครงการ

2566
(บาท)
50,000

300,000

20,000

50,000

2,590,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
50,000 1 ครั้ง ประชาชนสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารผานทาง
เว็ปไซต
300,000

12 ครั้ง ทต.มีขอมูลผูเขาขายเสีย
ภาษีที่เปนปจจุบันสามารถ
จัดเก็บภาษีไดครบถวน
ถูกตองเปนธรรมและจัด
เก็บไดเพิ่มขึ้น ทต.มีรายได
ที่สามารถนําไปพัฒนา
ทองถิ่นมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองคลัง

20,000

20,000

20,000

20,000 2 ครั้ง บุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000 2 ครั้ง เทศบาลตําบลดงเจน
สามารถใหบริการขอมูล
ขาวสารและชวยเหลือได
ประชาชนอยางกวาง
ขวาง ทั่วถึง และสะดวก
รวดเร็ว

ทุกกอง

2,590,000

3,290,000

3,290,000

2,590,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
5.2 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ชําระหนี้เงินตน และ
ชําระดอกเบี้ย กสท.

เพื่อชําระหนี้ของเทศบาล
พรอมดอกเบี้ย

ชําระหนี้ของ กสท.

2 คาสมทบและบํารุง

เพื่อเปนคาสมทบและบํารุง

สันนิบาต , กบท.
สปสช. , และประกัน
สังคม

งบประมาณและที่ผานมา
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,800,000 2,800,000 2,800,000
-

1,500,000

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 ครั้ง หนี้ของเทศบาลลดลง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 12 ครั้ง การปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
100,000 3 ครั้ง ไดดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เงินชวยพิเศษเกี่ยวกับ
ศพ

เพื่อเปนเงินชวยพิเศษของขา
ราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง

พนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนัก
งานจาง

สํานักปลัด

4 เงินทําขวัญ

เพื่อเปนเงินคาทําขวัญ
ราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง

พนักงานลูกจาง
มีขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 2 ครั้ง ไดดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว

สํานักปลัด

5 เงินเกี่ยวกับศพขาราช
การหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจาง ซึ่งถือแก
ความตามในระหวาง
เดินทางไปราชการ

เพื่อเปนเงินคาทําขวัญ
ราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง

พนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนัก
งานจาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 1 ครั้ง ไดดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว

สํานักปลัด

6 เงินชวยคาครองชีพผูรับ
เบี้ยหวัดบํานาญ (ชคบ.)

เพื่อเปนคาชวยเหลือคาครอง
ชีพผูรับเบี้ยหวัดชํานาญ

พนักงานสวนทองถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 12 ครั้ง ไดดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

7 เงินเกษียณอายุกอน
กําหนด

รวม

7 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อเปนเงินเกษียณอายุกอน
กําหนด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานสวนทองถิ่น

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

4,630,000

4,630,000

4,630,000

1,830,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2570
(บาท)
50,000 12 ครั้ง ไดดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว

1,830,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.01(ผ.02/1)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตร

ป 2566
ป 2567
ป 2568
ป 2569
ป 2570
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4

9,000,000

4

9,000,000

4

9,000,000

4

9,000,000

4

9,000,000

20

45,000,000

4
4

9,000,000
9,000,000

4
4

9,000,000
9,000,000

4
4

9,000,000
9,000,000

4
4

9,000,000
9,000,000

4
4

9,000,000
9,000,000

20
20

45,000,000
45,000,000

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลดงเจน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย
โซลาเซลล

1)ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย
2)สะดวกในการสัญจร
3)ลดอุบัติเหตุทางถนน
4)ปองกันปญหาอาชญากรรม

ไฟฟาสองสวางพลังงานแสง
อาทิตยโซลาเซลล เสาสูง 6
เมตร ในเขตเทศบาลตําบล
ดงเจน 16 หมูบาน
จํานวน 80 จุด

2 โครงการขุดลอกรองเฮี้ย

เพื่อกักเก็บน้ําในฤดูแลง
และเพื่อการเกษตร

ขุดลอกรองเฮี้ยกวาง 12 ม.
ยาว 1,800 ม. ลึก 1.5 เมตร
หมูที่ 5 หมูที่ 6 ต.ดงเจน
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16 ประชาชนไดรับความ อบจ.พะเยา
หมูบาน สัญจรปลอดภัย
สะดวก รวดเร็วในการ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ ประชาชนไดรับ
ของ ประโยชนเพิ่มขึ้น
ปริมาณ
การกัก
เก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

อบจ.พะเยา

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
ติดตั้งไฟสองสวางโคมกิ่งเดี่ยว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 16 ประชาชนไดรับความ อบจ.พะเยา
3 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง 1)ประชาชนไดรับความ
หมูบาน สัญจรปลอดภัย
โคมกิ่งเดี่ยวสูง
ปลอดภัย
สูง 9 เมตร ทางหลวงหมายเลข
2)สะดวกในการสัญจร
1202 หมูที่ 9 ต.ดงเจน -–
สะดวก รวดเร็วในการ
3)ลดอุบัติเหตุทางถนน
หนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4)ปองกันปญหาอาชญากรรม ระยะทาง 2,000 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการกอสรางฝายชะลอ 1)เพื่อชะลอในการไหลและ 1) ฝายชะลอน้ํารองเหี้ย
น้ํา (Soil Cement)
ลดความรุนแรงของกระแสน้ํา หมูที่ 5 ตําบลดงเจน
2)เพื่อลดความรุนแรงของการ จํานวน 1 จุด งบประมาณ
เกิดการชะลางพังทลายของดิน 500,000 บาท
3)เพื่อกักเก็บน้ําไวเปนแหลง 2) ฝายชะลอน้ํารองทง
น้ํา สําหรับอุปโภค บริโภค หมูที่ 4 ตําบลดงเจน
ตลอดจนการเกษตรกรรม จํานวน 2 จุด งบประมาณ
1,000,000 บาท
3) ฝายชะลอน้ําแมเหมือง
หมูที่ 3 ตําบลดงเจน
จํานวน 2 จุด งบประมาณ
1,000,000 บาท

รวม

4 โครงการ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวน ปริมาณการเก็บน้ําใน อบจ.พะเยา
๕ จุด แหลงน้ําเพิ่มมากขึ้น

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

แบบ ผ.01(ผ.03)
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตร

ป 2566
จํานวน งบประมาณ

ป 2567
ป 2568
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ป 2569
จํานวน งบประมาณ

ป 2570
จํานวน งบประมาณ

รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

(บาท)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานบริหารงานคลัง
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12
5
8
10

805,000
280,000
4,190,000
1,795,000

12
5
8
10

805,000
280,000
4,190,000
1,795,000

1.5 แผนงานการศึกษา

2

35,000

2

35,000

37

7,105,000

37

7,105,000

รวม

โครงการ
12
5
8
4

805,000
280,000
4,190,000
8,770,000
1

30

(บาท)

12
5
8
4

20,000
14,065,000

805,000
280,000
4,190,000
8,770,000
1

30

(บาท)

12
5
8
4

20,000
14,065,000

1
30

(บาท)

(บาท)

805,000
280,000
4,190,000
8,770,000

60
25
40
32

2,415,000
840,000
12,570,000
19,335,000

20,000

7

75,000

14,065,000

164

35,235,000

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตําบลทดงเจน

1. สํานักปลัดเทศบาล
ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
ชนิดสองบาน

ตูเก็บเอกสารชนิด
สองบาน จํานวน
6 หลัง

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี

เครื่องพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร
ขนาด 16 นิ้ว

พัดลมโคจร
จํานวน 12 เครื่อง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล
อี ดี (LED TV) แบบ

โทรทัศน LED TV
แบบ Smart TV

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

สํานักปลัด

Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง

2566
(บาท)
60,000

2570
(บาท)
60,000

สํานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน

แบบมีพนักพิง

แบบมีพนักพิง

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

2570
(บาท)
20,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

จํานวน 4 ตัว

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนต
บุก สําหรับประมวลผล

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(ขนาดจอภาพไมนอยกวา
19 นิ้ว)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด
7 คิวบิกฟุต

คอมพิวเตอรโนตบุก

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

สํานักปลัด

เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 3 เครื่อง

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

สํานักปลัด

ตูเย็น
จํานวน 2 ตู

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูกระจก

ตูกระจกบานเลื่อน

บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต

ขนาด 5 ฟุต

2566
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000

2570
(บาท)
40,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

จํานวน 5 ตู
10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง

เครื่องสํารองไฟ

สํารองไฟ

จํานวน 6 ตัว

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สํานักปลัด

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเรือทอง
แบนพรอมเครื่องยนต

เรือทองแบนพรอม
เครื่องยนต จํานวน
1 ลํา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักปลัด

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเรือทอง
แบน

เรือทองแบน
จํานวน 2 ลํา

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

สํานักปลัด

805,000

805,000

805,000

805,000

805,000

รวม 12 โครงการ

2. กองคลัง
ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
ชนิดสองบาน

ตูเก็บเอกสารชนิด
สองบาน จํานวน
6 หลัง

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี

เครื่องพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล
อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

โทรทัศน LED TV
แบบ Smart TV
จํานวน 2 เครื่อง

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

แบบมีพนักพิง

แบบมีพนักพิง

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

กองคลัง

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

2566
(บาท)
60,000

2570
(บาท)
60,000

กองคลัง

จํานวน 4 ตัว
5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

รวม 5 โครงการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(ขนาดจอภาพไมนอยกวา
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 3 เครื่อง

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2566
(บาท)
2,500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2570
(บาท)
2,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถพยาบาล(รถตู)
ปริมาณกระบอก
สูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90
กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน

2 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูกระจกบาน
เลื่อนสามชั้น ขนาด 5 ฟุต

ตูกระจกบานเลื่อน
ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 ตู

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนต

คอมพิวเตอรโนตบุก

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000 กองสาธารณสุข

บุก สําหรับประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง

และสิ่งแวดลอม

ที่

แผนงาน

4 สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน

แบบมีพนักพิง

แบบมีพนักพิง

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2570
(บาท)
20,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

จํานวน 4 ตัว
5 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA

เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 4 เครื่อง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
170 กิโลวัตต แบบเปดขาง
เททาย และแบบอัดทาย

รถบรรทุกขยะ
จํานวน 1 คัน

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(ขนาดจอภาพไมนอยกวา
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ที่

แผนงาน

8 สาธารณสุข

รวม 8 โครงการ

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้อแมแรงตะเฆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
แมแรงตะเฆ
ขาด 5 ตัน
จํานวน 2 ตัว

2566
(บาท)
60,000

4,190,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

4,190,000

4,190,000

4,190,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2570
(บาท)
60,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4,190,000

4. กองชาง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2566
(บาท)
35,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
-

2570
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(ขนาดจอภาพไมนอยกวา
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

2 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกสําหรับกระ
ดาษ A3

เครื่องพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

75,000

75,000

-

-

-

กองชาง

3 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อเปนคาจัดซื้อมอเตอร
หินเจียร ขนาด 8 นิ้ว

มอเตอรหินเจียร
จํานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

-

-

-

กองชาง

4 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

กองชาง

แบบมีพนักพิง

แบบมีพนักพิง

25,000

25,000

-

-

-

กองชาง

การโยธา

กองชาง

จํานวน 2 ตัว
5 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง
สกัดคอนกรีต

เครื่องสกัดคอนกรีต
จํานวน 1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2566
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
-

2570
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเชื่อม
3 ระบบ

ตูเชื่อม
จํานวน 1 เครื่อง

7 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต
ไฟฟา

เลื่อยยนตไฟฟา
จํานวน 2 เครื่อง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

กองชาง

8 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ
การโยธา

ครุภัณฑกอสราง

เพื่อเปนคาจัดซื้อปมลม
ขนาด 40 ลิตร (เครื่องอัด
อากาศ)

ปมลม
จํานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

-

-

-

กองชาง

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล
อี ดี (LED TV) แบบ

โทรทัศน LED TV
แบบ Smart TV

30,000

30,000

-

-

-

กองชาง

Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํา่
กวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
105 กิโลวัตต

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
จํานวน 1 คัน

1,500,000

1,500,000

9 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
การโยธา
และเผยแพร

10 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

1,500,000

1,500,000

1,500,000

กองชาง

กองชาง

ที่

แผนงาน

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง

วัตถุประสงค
เพื่อเปนคาจัดซื้อรถขุดตีน
ตะขาบขนาด 200 แรงมา
(แบคโฮ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
รถขุดตีนตะขาบ
จํานวน 1 คัน

รวม 11 โครงการ

2566
(บาท)
-

1,795,000

งบประมาณและที่ผานมา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,200,000 7,200,000

1,795,000

8,770,000

8,770,000

2570
(บาท)
7,200,000

8,770,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

5. กองการศึกษา
ที่

แผนงาน

1 การศึกษา

2 การศึกษา

หมวด
คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2570
(บาท)
20,000 กองการศึกษา

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิว

เครื่องคอมพิวเตอร

เตอร สําหรับสํานักงาน

จํานวน 1 ชุด

(จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว)
เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด
7 คิวบิกฟุต

ตูเย็น
จํานวน 1 ตู

15,000

15,000

-

-

-

รวม 2 โครงการ

35,000

35,000

20,000

20,000

20,000

กองการศึกษา

