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คำนำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมทั ้งวางแนวทางเพื ่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที ่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลดอนตรอจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ขึ้น  โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการทบทวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๔) กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู ้บริหารพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
  (๕) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาท้องถิ ่น  เพื ่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู ้บริหารท้องถิ ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
  (๖) หลังจากดำเนินการตามข้อ ๑ – ๕  แล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๒๔  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  เทศบาลตำบลดอนตรอ  หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ของเทศบาลตำบลดอนตรอ  เล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้เทศบาลตำบลดอนตรอ  ดำเนินการ
พัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ต่อไป



 

 

 

สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      ๑ – ๗ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๘ – ๒๔ 

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     ๒๕  

            -บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๑)     ๒๖ – ๒๗ 

    -รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)      ๒๘ – ๑๕๐ 

    -รายละเอียดโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ (ผ.๐๒-๑)   ๑๕๑ – ๑๕๕ 

            -บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)       ๑๕๖ – ๑๕๙ 

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล       ๑๖๐ – ๑๖๘ 

 

     



 

 

 

 

๑ 
 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลดอนตรอ 
1. สภาพทั่วไป 

1.1  ที่ตั้ง  
 เทศบาลตำบลดอนตรอ  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล  ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  

1.2  อาณาเขตพื้นที่  
 เทศบาลตำบลดอนตรอ มีอาณาเขตพื ้นที ่  ประมาณ  20.64  ตารางกิโลเมตร  หรือประมา ณ  
12,900  ไร่  

1.3  เขตการปกครอง 
 ทิศเหนือติดต่อกับ   ตำบลท่าเรือ   อำเภอเมือง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เขตตำบลชะมา  

อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศใต ้   ติดต่อกับ      ตำบลเชียรเขา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลสวนหลวง ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน  

 เทศบาลตำบลดอนตรอ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน ดังนี้  
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
1. บ้านชะเมา - สำทำ เชาวลิตร     สุขเก้ือ (กำนัน) 
2. บ้านประดู่โพรง นายอุทิศ  พลไชย 
3. บ้านดอนตรอ นายสุพจน์   สุขเกื้อ 
4. บ้านทุ่งคา นางสมศรี    ดวงสุวรรณ์ 
5. บ้านยางยวน นายกวีวัฒน์    หยูทอง 

  

1.5  ประชากร ประชากรทั้งสิ้น  5,6๑๕  คน  แยกเป็น ชาย 2,7๗๖ คน  หญิง 2,8๓๙ คน  มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 27๒ คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1 ,๗๓๖ ครัวเรือน (สำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ: กันยายน  25๖๑) 

  



 

 

 

 

๒ 

ข้อมูลประชากรตำบลดอนตรอ 
 

หมู่ที่ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 
1.บ้านชะเมา-สำทำ 8๐๒ 7๗๕ 1,5๗๗ 
2.บ้านประดู่โพรง 4๐๕ 4๒๐ 8๒๕ 
3.บ้านดอนตรอ 4๗๒ 4๘๒ 9๕๔ 
4.บ้านทุ่งคา ๓๓๖ 33๖ 6๗๒ 
5.บ้านยางยวน 7๖๑ 82๖ 1,5๘๗ 

รวม 2,7๗๖ 2,8๓๙ 5,6๑๕ 
 

(สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ: กันยายน 25๖๑ ) 
 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 ประชากรในตำบลดอนตรอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ไร่นาสวนผสม และ
บางส่วนออกไปรับจ้างนอกพ้ืนที่ 
   อาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) 
   อาชีพรอง  รับจ้าง 
 2.2  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลดอนตรอ 
  ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน    3 แห่ง 
  โรงสี   จำนวน   13 แห่ง 
  ตลาดสด  จำนวน    3 แห่ง 
ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชากร 
ตารางแสดงการประกอบอาชีพของประชากรในตำบล แยกเป็นรายหมู่บ้าน  

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ 
หมู่ที่ / จำนวน 

รวม 
1 2 3 4 5 

1. อาชีพทำสวน (ครัวเรือน) - - - - 4 4 
2. อาชีพทำนา (ครัวเรือน) 255 150 120 50 300 845 
3. อาชีพรับจ้าง (คน) 183 33 300 34 30 580 
4. อาชีพค้าขาย (ครัวเรือน) 13 18 32 10 15 138 
5. อาชีพเลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน) 58 59 13 20 119 269 
6. อาชีพรับราชการ (ครัวเรือน) 6 8 13 6 18 51 

 

3. สภาพทางสังคม  
    3.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน  1 แห่ง 
  



 

 

 

 

๓ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน  ๒ แห่ง 
  ระบบเสียงตามสาย     จำนวน  8 แห่ง  
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี       จำนวน  1 แห่ง 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน   3   แห่ง 
     3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา 
  ➢ วัด/สำนักสงฆ์     จำนวน  3 แห่ง 
  ➢ ศาลเจ้า      จำนวน  1 แห่ง 
 3.3 การสาธารณสุข 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน  1 แห่ง 
   สถานพยาบาลเอกชน     จำนวน  2  แห่ง 
   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จำนวน  3 แห่ง 
       อัตราการใช้ส้วมซึม     จำนวน       100   เปอร์เซ็นต์ 
 3.4  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  
   ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือน 8 ประชาชนโดยเฉพาะผู ้ปกครองที ่มีบุตรชายที่มีอายุ
เข้าเกณฑ์อุปสมบทจะนำบุตรไปบวชที่วัดในท้องถิ่นหรือวัดใกล้เคียง  เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่าง
น้อย 1 พรรษา บางครอบครัวผู้หญิงที่บนบานเอาไว้จะบวช (ชี) แก้บนหรือบวชด้วยศรัทธา 3 วัน 5 วัน ก็จะถือ
โอกาสบวชถือศีล ในช่วง นี้ 

   ประเพณีวัดสารท เดือน 10 ถือปฏิบัติด้วยศรัทธามาแต่ดึกดำบรรพ์ โดยถือคติว่าปลาย
เดือน 10 ของแต่ละปี เป็นระยะที่พืชพันธุ์ธัญญาหารในท้องถิ่นออกผลในช่วงที่ชาวเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
เกษตรกรชื่นชมยินดี ช่วงหนึ่งพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นนิยมนำขนมพอง ลา ไปทำบุญบังสกุล ตามพิธีทางพุทธ
ศาสนา อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย พี่น้อง ลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานญาติพี่น้องที่ไปอยู่ที่
อื่นจะพากันกลับบ้านเพื่อทำบุญร่วมกันถือเป็นวันรวมญาติ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเดียว
ในประเทศไทยที่จัดงานเดือน 10 ยิ่งใหญ่ที่สุด 

   ประเพณีชักพระ (ลากพระ) เดือน 11 เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ กระทำกัน
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยมีเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำ มีการประกวดพนมพระ จัดงานอย่างสนุกสนาน 
วันนี้ผู้คนนิยมทำขนมต้ม ขนมปัด ไปถวายพระและแขวนที่พนมพระด้วย ในตอนเช้าตรู่พุทธศาสนิกชนจะต้องจัด
อาหารคาวหวาน  ผลไม้ ขนมต้มไปตักบาตร เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” 

   ประเพณีลอยกระทง (วันเพ็ญเดือน 12 ) บางแห่งเรียกว่าลอยโคม มีการจัดดอกไม้ ธูป
เทียน ตัดผม ตัดเล็บมือ เล็บเท้าและสตางค์ใส่ลงในกระทง หรือแพหลายรูปแบบลงลอยน้ำ เชื่อกันว่าถ้ากระทง
ลอยไปไกลชีวิตจะราบรื่น ถ้ากระทงคว่ำเชื่อว่าเป็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี 

   

  



 

 

 

 

๔ 

วัฒนธรรมและประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือขาดการสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนมี
มากมายหลายอย่าง บางอย่างสามารถอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อๆกันมาได้ แต่บางอย่างขาดการสืบทอด การ
เปลี่ยนแปลงและขาดหายไป ด้วยเหตุบ้านเมืองเจริญขึ้นและทันสมัยมีการใช้วัสดุสำเร็จรูปกลายเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจไป ประเพณีต่างๆ ที่ขาดการสืบทอดเช่น 
  -  การเล่นสะบ้าในวันสงกรานต์ 
  -  กาหลอในงานศพ 
  -  รำโทนต่างๆ 
  -  การว่าเพลงบอกในเทศกาลสงกรานต์ 
  -  มโนราห์โรงครู 
  -  การก่อเจดีย์ทราย 
  -  การทำขวัญข้าว 
  -  การไถนาด้วยวัว ควาย 
 การตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน 
  รูปแบบดั้งเดิม 
  เป็นกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่ชิดติดกันหลายๆหลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านเครือญาติ ลักษณะบ้านเรือน
เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ปูด้วยกระดานหรือฟาก กั้นด้วยไม้หรือจาก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องซีเมนต์
หรือมุงด้วยจากตามมาตรฐานของครอบครัว 
  รูปแบบใหม่ 
  กลุ่มบ้านเริ่มกระจัดกระจายไปอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและใกล้เส้นทางคมนาคมเป็นบ้านสองชั้น 
ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นบ้านไม้ และบ้านชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ส่วนใหญ่มุงกระเบื้องลอนทั้งนั้น 
  วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดำรงรักษาไว้หรืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ 
  วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นในชุมชน โดยเฉพาะตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือเป็นทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตำบลดอนตรอ ตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีโดยตลอด 
ดังนี้ 
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กลุ่มชนในเขตตำบลดอนตรอ นิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด หรือจุดนัด
หมายและร่วมจัดงานรื่นเริงต่างๆเพ่ือความสุข ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
  ประเพณีวันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือน3) พุทธศาสนิกชนในเขตตำบลดอนตรอ จะนำดอกไม้ธูป
เทียนไปเวียนเทียนที่วัดโดยพร้อมเพรียงกัน 
  ประเพณีวันสงกรานต์เดือน 5 ชาวบ้านเรียกกันว่า “วันว่าง” ถือเป็นวันกตัญญูผู้สูงอายุ ผู้มี
พระคุณผู้ที่เราเคารพนับถือ  ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย นิยมไปอาบน้ำและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ มอบ
ของขวัญ ทำบุญเลี้ยงพระ จำเริญอายุผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของพวกหนุ่มสาวเป็นการสนุกสนานวัน
หนึ่งด้วย 
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ประเพณีวันวิสาขบูชา  (วันเพ็ญเดือน 6) พุทธศาสนิกชนนิยมนำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัดและประเพณี
อีกอย่างหนึ่ง คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีสืบทอดกันมาช้านานโดยพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดผ้าขาว 
ผ้าเหลือง ผ้าแดง แล้วแห่แหนช่วยกันจับชายผ้าเดินตามถนนเป็นขบวนนำเข้าสู่วัดพระธาตุแล้วเอาผ้าโอบฐาน
เจดีย์พระบรมธาตุ ประชาชนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลดอนตรอจะเข้าร่วมขบวน
แห่เป็นประจำทุกป ี
  ระบบการช่วยเหลือกัน ในท้องถิ่นตำบลดอนตรอ มีธรรมเนียมหลายอย่างแสดงออกถึงความมี
น้ำใจช่วยเหลือกัน เพราะสภาพความเป็นอยู่เต็มไปด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อบ้านผู้ใดตกทุกข์ได้ยาก
ก็มักจะเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางไม่ทอดทิ้งให้ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยว  กิจกรรมใน
ระบบนี้จะเป็นไปในรูปของการไหว้วานหรือออกปาก คล้ายคลึงกับการลงแขกของภาคกลาง เช่น ออกปากไถนา 
ออกปากดำนา ออกปากเกี่ยวข้าว และออกปากหามเรือน เป็นต้น 
  ระบบทางเศรษฐกิจ เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันทางด้านการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกับ
เงินตรา  โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีผลผลิตจากการทำนาข้าว พืช
สวน พืชไร่ การประมง จะนำผลผลิตที่เหลือจากบริโภคออกจำหน่ายโดยมีพ่อค้าแม่ค้าคอยรับซื้อ 
4. การบริการพื้นฐาน 
 4.1 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  3 แห่ง 
  - อินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  1 แห่ง 
 4.2 การไฟฟ้า  
  ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
 4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  - บึง หนอง และอ่ืนๆ  จำนวน  2 แห่ง 

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  -   ฝาย    จำนวน  1 แห่ง 
  -   บ่อน้ำตื้น   จำนวน  314 แห่ง 
  -  บ่อบาดาล   จำนวน  ๕ แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน   จำนวน  ๕ แห่ง 
 4.5  การคมนาคม 
  ตำบลดอนตรอเป็นตำบลที่มีการคมนาคมสะดวก เพราะมีถนนสายหลักและเชื่อมโยงกันเป็น
ส่วนใหญ่ มีถนนสายหลักที่สำคัญ 1 สาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4104  ถนนสายนครศรีฯ – สงขลา 
และมีถนนสายต่างๆในเขตพ้ืนที่ตำบลดอนตรอ 
  - ถนนคสล.   จำนวน   13 สาย 
  - ถนนลาดยาง   จำนวน     1 สาย 
  - ถนนลูกรัง   จำนวน     3 สาย 

  



 

 

 

 

๖ 

- ถนนหินคลุก   จำนวน   30 สาย 
  - ถนนหินผุ   จำนวน    - สาย 
  - ถนนดิน   จำนวน    1 สาย 
  - สะพานคสล.   จำนวน    7 สะพาน 
  - สะพานไม้   จำนวน    1 สะพาน 
5. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  ทรัพยากรดินในเขตพ้ืนที่ตำบลดอนตรอ  เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 5.2 การรวมกลุ่มของประชาชน 
  - กลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม  ได้แก่      

1. กลุ่มทำนา      2. กลุ่มเลี้ยงสัตว์    
3. กลุ่มข้าวซ้อมมือ    4. กลุ่มข้าวหลาม      5. กลุ่มเกษตรกร 

  - กลุ่มออมทรัพย์   จำนวน  4 กลุ่ม  ได้แก่      
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    2. กลุ่มสัจจะ    
3. สถาบันการเงินบ้านใต้หล้า   4.กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งคา 

  - กลุ่มอ่ืนๆ จำนวน 4 กลุ่ม  ได้แก่    
1. กลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์     2. กลุ่มปุ๋ยหมัก     
3. ร้านค้าชุมชน     4. กลุ่มขายของริมทาง 

6.  ศักยภาพในตำบล 
 6.1 สภาพด้านการบริหาร 
  การบริหารของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยฝ่ายบริหาร คือ  นายกเทศมนตรี ซึ ่งได้รับการ
คัดเลือกจากประชาชนโดยตรง  ซึ่งมีหน้าที ่กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร การพัฒนาท้องถิ ่น และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ 

6.2.1 การบริหารงานโดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุด ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
6.2.2 ความต้องการของประชาชน (ประชาคม) เป็นตัวกำหนดทิศทางในการให้บริการ  และ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน   โดยการใช้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารงาน ของเทศบาล ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 
และองค์กรเอกชนต่างๆ 

6.3  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ 
       6.3.1  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลดอนตรอ ประกอบด้วย  

  1. นายวัชร      สุขเก้ือ   นายกเทศมนตรี  
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2. นายสุนทร   เกิดศรีเหล็ก  รองนายกเทศมนตรี 
  3. นางสาวอุบลรัตน์   สุขเกื้อ  รองนายกเทศมนตรี 
       6.3.2 ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลตำบล   ประกอบด้วย 
  1. นางพรพิศ รัตนบุษย์  ประธานสภาเทศบาลตำบล 
  2. นายภิรมย์ ประทุมทอง  รองประธานสภาเทศบาลตำบล 
  3. นางนุชรี สุดแก้ว   เลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ  
  1. นางพรพิศ รัตนบุษย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  2. นายสุริยะ เสนปิ่น   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  3. นางจรัสวรรณ วัฒนศรี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  4. นายสุชาติ พลไชย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5. นายเค ดวงใหญ่   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6. นายเดชวิทย์ อินทร์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7. นายเสน่ห์ ทองเงิน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๘. นายวิสุทธิ์   ชูดำ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๙. นายอนันต์ มีพฤกษ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  1๐. นายภิรมย์ ประทุมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  1๑. นายเจษฎา  ด้วงคง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

6.4  ศักยภาพของเทศบาลตำบลดอนตรอ 
6.4.1 จำนวนบุคลากร     จำนวน  3๓ คน 

ตำแหน่งในสำนักปลัด   จำนวน   2๒  คน 
    ตำแหน่งในส่วนกองคลัง   จำนวน    6   คน 
   ตำแหน่งในกองช่าง   จำนวน    4   คน 
    พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1๘ คน 

ลูกจ้างประจำ   จำนวน    2   คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน     7   คน 

    พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน    6   คน 
  6.4.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จำนวน   12 คน 
    ปริญญาตรี   จำนวน  1๔ คน 
    ปริญญาโท   จำนวน   7 คน 
 
                                                            ………………………………………………         
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ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 
อาทิ 
  (๑) การเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  

 
  



 

 

 

 

๙ 
 

 ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิ ตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที ่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระ ดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม  
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
  



 

 

 

 

๑๐ 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบท
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง                 
 
  



 

 

 

 

๑๑ 
 

ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำขึ้น   
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์       
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย 
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว   (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ       ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
   (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์   
     อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 
  



 

 

 

 

๑๒ 
 

   THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กำลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  
เป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ำ เช่น     
สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน 
๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลสำคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลต้องการก้าว
กระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทย
แลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการ
สร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือ
เป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
   โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีด
ความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความ
เหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อม 
   โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะ
เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
    
 
  



 

 

 

 

๑๓ 
 

ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุด
พ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการ
ลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและ 
พัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงิน
ลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

๑.3  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 

นิยาม  :  “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินคาสําเร็จรูป)    
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุมจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน   ไม
ผลและกุ้งทะเล และการเปนแหลงเรียนรูสําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรคใหเกิดมูลค่าเพ่ิม
จากผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถดําเนินการไดในระดับพื้นที่บูรณาการรวมกับภูมิ     ปญญาท
องถิ่นใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”  แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและสรางมูลคา  คุณคา ตลอดจนสรางรายได  และกระจายรายไดสูชุมชนบนฐานของการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

 
 เป้าประสงค์รวม 
 ๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ 
 ๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 ๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 
  



 

 

 

 

๑๔ 
 

๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
              การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ 
                                         การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)“นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม  และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม                                                                 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๔. การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 วิสัยทัศน์ 

“องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช(พ.ศ.๒๕6๑-๒๕6๔) 

ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดย
อาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ 
ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา ๓๒ (๑) รวมทั้ง       

                                                                                                                                                     
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 

 

 

๑๕ 
 

ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕6๔ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 
    ๒. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     ๓. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     ๖. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
     ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
     ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    การวิจัยและ
พัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
    9. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 
       เป้าหมายการพัฒนา 

   ๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการค้าการ

ลงทุนของจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
       พันธกิจ 
    ๑. ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม 
    ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีดความสามารถ
การรองรับของระบบนิเวศ 
    ๔. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่าย
ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจาก
ขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
  



 

 

 

 

๑๖ 
 

    ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

   ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที ่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื ้นฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

       เป้าหมายการพัฒนา 
       ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

   ๒. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 

    ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
     ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่ทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
     ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
     ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) 
ทั้งในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 
     6. ป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
     7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ   เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการ
ป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             10. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่ อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
             ๑1. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
             ๑2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน  และ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

       เป้าหมายการพัฒนา 
๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  

  



 

 

 

 

๑๗ 
 

    ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมใน

ทุกช่วงวัย 
    ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  
 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
     ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
      
       เป้าหมายการพัฒนา 

๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการ
ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
       พันธกิจ 

    1.รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน 
ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  

       เป้าหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

๑๘ 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

   “ ชาวตำบลดอนตรอ มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม    
และชุมชนเข้มแข็ง ภายในปี 256๔” 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

1.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.) การการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3  เป้าประสงค์ 

  1  พัฒนาระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำ 
  2  ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ 
  3  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค 
  4  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงรู้จักรเก็บออม 
  5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน 
      สำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6  จัดการด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  7  การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
      เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  8  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและยั่งยืน 
  9  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาด้านบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  10  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       อย่างยั่งยืน 
 2.4  ตัวช้ีวัด 

  1  มีระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
                    3  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค 
  4  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รู้จักรเก็บออม 
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  5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
      ในวันสำคัญของศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6  จัดการด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  7  การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรก สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
                       เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  8  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและยั่งยืน 
  9  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาด้านบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการ 
      ปฏิบัติงาน 
  10  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
       อย่างยั่งยืน 
  2.5  ค่าเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

-  พัฒนาระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำ 

-  ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ      
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก   
แก่ราษฎร 

 

 

2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ -  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนเพิ่มขึ้น 

-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 

 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -  ประชาชนรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและมีแหล่ง
จำหน่ายสินค้า 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

5  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล และให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

 

2.6  กลยุทธ์ 

  1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 
  2  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา 
  3  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
  4  การพัฒนาแหล่งน้ำ 
  5  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  7  การบำบัด ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  9  การจัดการศึกษา 
  10 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
                        ท้องถิ่น 
  11 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  12 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  13 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  14 ส่งเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  15 ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
  16 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  17 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  18 ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาขน 
  19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี
        พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   
  



 

 

 

 

๒๑ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลดอนตรอ 

  การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลดอนตรอ กำหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนด
ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน  พัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่   
พัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน  ทิศทางการบริหารจัดการเทศบาล 
นำเอาจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู ่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล เพื ่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและการสัญจรให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน รองรับเศรษฐกิจในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลดอนตรอ  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ดังนี้ 
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๒๒ 

3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strengths:S) 

1. เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านบริการ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. เทศบาลตำบลดอนตรอได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล 

3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4. ประชาชน ชุมชน มีความสามัคคี พร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบล 
5. ตำบลดอนตรอ มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมในการเกษตร  น่าอยู่  น่าอาศัย 
6. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
7. คนดอนตรอมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนดอนตรอ 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 

1. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขัง  น้ำท่วมทุกปี 
2. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชน 
3. การคมนาคมไม่สะดวก 

โอกาส(Opportunities : O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบล                    

3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

4. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
 

  



 

 

 

 

๒๓ 
 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threats : T ) 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
3. ฤดูกาลเปลี่ยน ส่งผลต่อการผลิตภาคการเกษตร 
4. รายได้ อปท. เข้าไม่ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินการตามแผนที่วางไว้ไม่ตรงตามที่

กำหนดไว้ด้วย 
5. การเมืองระดับชาติมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อนโยบายการบริหารท้องถิ่น 
 

 3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

- การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า 
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมี
รูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า 
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้า
อ่อนไหว)  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้น
จะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 

จากการทีเ่ทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น     
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ             
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

  



 

 

 

 

๒๔ 

 

  1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ที่จำเป็น เป็นต้น 

                      2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ                                                                
การพัฒนาทางด้านบุคคลและสังคม จะทำได้ยากเนื่องจาก  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน  อาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย ต้องให้ความสำคัญกับการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น  ปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผล
มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาด
ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

                     3  การพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                                                   
เทศบาลตำบลดอนตรอ   ต้องมีการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการตลาดและ
การใช้สินค้าท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้ 

  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของ
จำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไป
เปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย  

  5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง  การบริหาร
ภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริ การในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่ง
ต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี
บำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ



 

 

 

 

๒๕  

ส่วนที่  ๓ 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปสู่การปฏิบัติ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง กองคลัง 

2 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

 

บริหารงานท่ัวไป 
 

การรักษาความสงบภายใน 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

การดำเนินงานอ่ืน 
 

งบกลาง 
 

สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
การศึกษา 

 
สาธารณสุข 

 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

 
กองช่าง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั กองคลัง 
3 การพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั กองคลัง 

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

เคหะและชุมชน 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สาธารณสุข 
 

สำนักปลดั 
สำนักปลดั 
สำนักปลดั 

 

กองช่าง 
กองคลัง 
กองคลัง 

5 การพัฒนาองค์กรและการ
บริหารจดัการบา้นเมืองที่ด ี

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
 

กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั กองคลัง 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง 
 
 

สำนักปลดั 
กองคลัง 

กองคลัง 

รวม 5 4 10 ๓ ๓ 
 



 

 

 

 

   แบบ ผ.๐๑ 

๒๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๗๐ ๕๐,๖๗๕,๓๕๐ ๗๗ ๒๔,๘๖๔,๔๐๐ ๓๐ ๖๗,๐๑๐,๔๐๐ ๑๔ ๔,๖๔๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๔ ๑๕๑,๖๙๐,๑๕๐ 
รวม ๗๐ ๕๐,๖๗๕,๓๕๐ ๗๗ ๒๔,๘๖๔,๔๐๐ ๓๐ ๖๗,๐๑๐,๔๐๐ ๑๔ ๔,๖๔๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๔ ๑๕๑,๖๙๐,๑๕๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

            

๒.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป ๖ ๑๔๐,๐๐๐ ๙ ๑,๓๔๕,๐๐๐ ๙ ๑,๓๔๕,๐๐๐ ๙ ๑,๓๔๕,๐๐๐ ๙ ๑,๓๔๕,๐๐๐ ๔๒ ๕,๕๒๐,๐๐๐ 
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๗๐,๐๐๐ ๒๕ ๓,๘๕๐,๐๐๐ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา ๒๔ ๓,๗๕๗,๓๐๐ ๓๐ ๓,๒๑๖,๓๐๐ ๓๑ ๓,๕๕๒,๑๐๐ ๓๑ ๓,๕๕๒,๑๐๐ ๓๑ ๓,๕๕๒,๑๐๐ ๑๔๗ ๑๗,๖๒๙,๙๐๐ 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๑๕ ๔,๕๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๔,๕๓๕,๐๐๐ ๑๖ ๔,๕๓๕,๐๐๐ ๑๖ ๔,๕๓๕,๐๐๐ ๑๖ ๔,๕๓๕,๐๐๐ ๗๙ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ 

๒.๕ แผนงานสาธารณะสุข ๑๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๙ ๓๘๑,๐๐๐ ๓๙ ๓๙๑,๐๐๐ ๓๙ ๓๙๑,๐๐๐ ๓๙ ๓๙๑,๐๐๐ ๑๗๒ ๑,๗๐๔,๐๐๐ 
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้งแข็งของ
ชุมชน 

๑๒ ๑,๐๔๗,๗๕๐ ๒๕ ๓,๐๑๐,๒๕๐ ๒๕ ๓,๐๑๐,๒๕๐ ๒๕ ๓,๐๑๐,๒๕๐ ๒๕ ๓,๐๑๐,๒๕๐ ๑๑๒ ๑๓,๐๘๘,๗๕๐ 

๒.๗ แผนงานการเกษตร ๓ ๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๒๑๕,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๗๕,๐๐๐ 
๒.๘ แผนงานงบกลาง ๔ ๑๐,๘๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๐,๘๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๕๘,๔๕๐,๐๐๐ 
รวม ๘๕ ๒๑,๔๔๐,๐๕๐ ๑๓๑ ๒๔,๓๒๒,๕๕๐ ๑๓๒ ๒๖,๐๖๘,๓๕๐ ๑๓๒ ๒๖,๐๖๘,๓๕๐ ๑๓๒ ๒๖,๐๖๘,๓๕๐ ๖๑๒ ๑๒๓,๙๖๗,๖๕๐ 
๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
๓.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๙๐๐,๐๐๐ 

๓.๓ แผนงานการเกษตร ๔ ๒๑๕,๐๐๐ ๔ ๒๑๕,๐๐๐ ๔ ๒๑๕,๐๐๐ ๔ ๒๑๕,๐๐๐ ๔ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐ 
รวม ๙ ๔๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๙๕,๐๐๐ ๙ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๕ ๒,๔๗๕,๐๐๐ 



 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

๒๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำวนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔ ยุทศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

๔.๑ แผนงานการเกษตร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๔๐,๕๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๖ ๓๔๐,๕๐๐ 
๔.๒ แผนงานสาธารณะสุข ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๗๐,๕๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๙๐,๕๐๐ 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

            

๕.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐ ๖๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ 
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
๕.๓ แผนงานงบกลาง ๖ ๑,๐๔๖,๐๐๐ ๖ ๑,๐๓๖,๔๐๐ ๖ ๑,๐๒๖,๘๐๐ ๖ ๑,๐๑๗,๒๐๐ ๖ ๑,๐๑๕,๒๐๐ ๓๐ ๕,๑๔๑,๖๐๐ 
รวม ๒๐ ๓,๑๔๖,๐๐๐ ๒๐ ๓,๑๓๖,๔๐๐ ๒๐ ๓,๑๒๖,๘๐๐ ๒๐ ๓,๑๑๗,๒๐๐ ๒๐ ๓,๑๑๕,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๕,๖๔๑,๖๐๐ 
 
รวมทั้งสิ้น 

 
๑๘๖ 

 
๗๕,๘๓๖,๔๐๐ 

 
๒๔๐ 

 
๕๒,๙๘๘,๘๕๐ 

 
๑๙๓ 

 
๙๖,๗๘๐,๕๕๐ 

 
๑๗๗ 

 
๓๔,๒๕๘,๕๕๐ 

 
๑๗๖ 

 
๓๔,๒๕๘,๕๕๐ 

 
๙๗๒ 

 
๒๙๔,๒๖๔,๙๐๐ 



 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๒๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้างอนามัย – กองดาน 
– ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นท่ง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนของ  ทต. 
ดอนตรอ) 

๒,๒๒๗,๐๐๐ - - - - จำนวน      
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒ 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เสริมเหล็ก สายเหมืองลอย 
หมู่ที่ ๑,๔ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
๑๔,๖๐๐ ตารางเมตร 
 

- - - ๙,๙๒๕,๐๐๐ - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายริมคลองใหม่สุรินทร์ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ผิวจารจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

(ถนนนายวรรณ – ถนนปาก
เนตรทางพูน หมู่ที่ ๑ 
 

ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๒๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายแย้ม – เขตหมู่ที ่๓  
หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ 
 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงโดยเกรดพื้นทางเดิม กวา้งเฉลี่ย 
๕.๐๐ ม. ถมหินคลุกทำผิงจราจร กว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ลบ.ม. 
 

๘๐,๐๐๐ -  - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
จากสะพาน อบจ.-บ้านนาย
เฉลิม นพรัตน์ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม
คลองใหม่สุรินทร์  (ปาก
เนตรทางพูน – เหมืองลอย)
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๔๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ตารางเมตร 
 

- - - ๑,๔๐๒,๐๐๐ - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

                              แบบ ผ.๐๒ 

๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า         จะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
เหมือนลอย (บ้านนายดำรง- 
เขตหมู่ที่ ๑ ) หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนเกรดพ้นเดิม กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ถมหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร          ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ 

๒๖๔,๖๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

ลบ.ม (ตามแบบแปลนของ ทต. 
ดอนตรอ) 
 

๘ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนสาย 
หนำนายชำนาญ-นานาย 
เฉลียว หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ 
ทต. ดอนตรอ) 

๖๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
หนำนายชำนาญ - บ้านนายซิ้ม 
ปานแก้ว หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ 
ทต. ดอนตรอ) 
 

๑๘๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานเพิ่ม
ข้ัน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

                       แบบ ผ.๐๒ 

 ๓๑            
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนจาก 
บ้านนายจบ-เขตหมู่ที ่๕ 
(หมู่ที่ ๓ ) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรังถนน กวา้ง ๔ เมตร  ยาว 
๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ   
ทต. ดอนตรอ) 
 

๗๗,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๑ 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
นานายเคียง-เขตหมู่ที ่๒ 
(หมู่ที่ ๔ ) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว๑,๔๐๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

- ๒๑๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนจาก 
บ้านนางนวล-ชลประทาน 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

                                                                                                                  ๓๒            
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
บ้านนายพร้อม-นานางอิ้น 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร  (ตามแบบแปลน
ของ ทต.ดอนตรอ) 
 

๗๕,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔ 
 

โครงการปรับปรุงถนนข้าง
ปั้มน้ำมัน พีท ี(ทางหลวง
แผ่นดิน-ถนนสายบ้านนาย
เฉยนายเฉลยีว หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน 
ของ ทต. ดอนตรอ) 

๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕ โครงการปรับปรุงถนนจาก 
หนำนายชำนาญ-ถนนสาย 
วัดดอนตรอ หมู่ที ่๒,๓ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ 
ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

                                                                                                             ๓๓                       
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 



 

 

 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเฉลียว-บา้นนายเฉย  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 

๔๙๒,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๗ 
 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนางเกลื่อน ไทยชว่ย-
บ้านนายสาคร พลไชย     
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร  (ตามแบบแปลนของ ทต. 
ดอนตรอ) 
 

- ๓๘๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๘ โครงการปรับปรุงถนน
ภายในตำบลดอนตรอ หมู่ที ่
๑ - หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนโดยการถมลกูรัง/หินคลุก 
ภายในตำบลดอนตรอ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๓๔   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่  
๑ - หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนตรอ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๐ 
 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายเสง่ียม คงเกิด-บ้าน 
นายระเบียบ มั่นคง  หมู่ที ่๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๑ โครงการบุกเบิกถนนสาย
ยางยวน - ชลประทาน     
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ 
 

๒๘๖,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๓๕   
 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที ่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางหนิ
คลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๔๕๖,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๓ โครงการบุกเบิกถนนสายณัฐ 
ดา-ซอยหนา้ รร.เฉลิมพระ 
เกียรติ ฯ หมู่ที ่๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ 
 

- ๒๘๖,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๔ โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายเสง่ียม คงเกิด-บ้าน 
นายระเบียบ มั่นทอง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 

๓๖   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการบุกเบิกถนนสาย
ซอยกลาง-สามแยกบ้านนา
อัด (ถนนชลประทาน) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ 
 

- ๒๔๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๖ โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านควาย-หวัคตคลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ 
 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๗ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ  
คสล.สายคลองชะเมา-ถนน 
บ้านควาย หมู่ที ่๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๓๗   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการหอถังประปา
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางยวน 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถังประปา ขนาด ๑๐ ลบม. (ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 
 

๕๔๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยายเขตท่อ
ประปารินถนนสายนาย
วรรณ – เขตตำบลชะเมา 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

เดินท่อประปาขนาด  ๑ ๑/๒ ยาว ๕๐๐ 
ม. และเดินท่อประปา ขนาด ๑ ยาว   
๗๐๐ ม. 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายผิวจราจร
ถนนสายประชาอุทิศ       
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขยายผิวจราจรกวา้ง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ 
ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า          
๔๐๐ ลบ.ม.  
 

๑๔๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๓๘   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการปรับปรุงสายบ้าน 
นายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมกวา้ง
เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ถมดินลกูรัง
เสริมทางเชื่อม  ๔๖ ลบ.ม. ถมหินคลุกผวิ
จราจรกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม .
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ)  
  

๗๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล .
สายนานางเกลี้ยง-หนอง
เคียน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ดอนตรอ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายทุ่งคาพัฒนา     
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลดอนตรอ) 
 

๒,๐๒๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๓๙   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า         จะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาย
แปลก คงเรือง – บ้านนายชม ส่ง
ศรีอินทร์   หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

โดยแผ้วถางทางให้ได้ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐ม. พร้อมถมดินลูกรังยกระดับพื้นทางให้ได้ 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ 
ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๕ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
กองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕   

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงโดยเกรดขุดรื้อแล้วบดทับ (หินคลุก ๑๐ 
ซม.) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ถมหิน

๓๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

คลุกทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลบ.ม. 
 

มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนซอย 
บ้านนางนิจ  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ถมหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๔๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 
 

๗๒,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

         

   แบบ ผ.๐๒ 

๔๐   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการฝังท่อระบายน้ำ 
คสล. คูถนน ซอยณัฐดา  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ฝังท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ ม. 
จำนวน ๖๐ ท่อน 

- ๙๐๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๓๘ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
นายแดง หมู่ที ่๓  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ถมดินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๔๐๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่๑๖๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกรด เกลี่ยเรียบ 
 

- - ๗๖,๘๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรับปรุงถนนสาย 
บ้านนายเฉลยีว-บ้านนาย
เฉย หมู่ที ่๓ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. หรือมพีื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
๒,๑๐๐ ตร.ม 
 

๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๑   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๔๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ต่อเติมอาคารกองช่าง 
 

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง  
ขนาด ๖ X ๘ เมตร  (ตามแบบแปลนของ 
ทต. ดอนตรอ) 
 

- ๔๙๕,๐๐๐ - - - มีอาคารที่ได้
มาตรฐานใน
การ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 

๔๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหน้าวัดดอนตรอ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็นแหล่ง
พักผ่อนของประชาชน
ในเขตอำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

ปรับปรุงโดยติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและชุมชน
น่าอยู่ขึ้น 

กองช่าง 

๔๒ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล. บริเวณเลียบถนน
โครงการพระราชดำริ     
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

๖๗,๒๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๒   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล. ถนนวัดจันทร์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ 

๒๔,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๔๔ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ  
คสล.บริเวณเลียบถนน
โครงการพระราชดำริ      
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ 
เมตรจำนวน ๔๘ ท่อน (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

๔๘,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขุดลอกคลองใหม่ 
สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
ใช้อย่างเพียวพอ 

ขุดลอกคลองกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๓   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า         จะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.
บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร 
จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. 
ดอนตรอ 
 

๔๕,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง
และน้ำเน่าเสียได้ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.
หน้าบ้านนายถนอม แตงอ่อน หมู่
ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร 
จำนวน ๔๖ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. 
ดอนตรอ) 
 

- - ๘๔,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง
และน้ำเน่าเสียได้ 

กองช่าง 

๔๘ 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ำถนน 
ซอยธรรมเจริญ       หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร 
จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามแบบแปลนของ ทต. 
ดอนตรอ) 
 

- ๓๖,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง
และน้ำเน่าเสียได้ 

กองช่าง 

๔๙ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.
หน้าบ้านนางละออง เสนปิ่น หมู่ที่ 
๒ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ ท่อน  
(ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ 
 

- - ๒๙๐,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง
และน้ำเน่าเสียได้ 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๔   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๐ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล.ในคูถนนสายวัด
ดอนตรอ – เขต หมู่ที ่๕ 
(หมู่ที่ ๓ ) 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน (ตามแบบแปลน
ของ ทต. ดอนตรอ) 
 

๙๖,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการฝั่งน้ำท่อระบายนำ้
ในเขตเทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน 
(ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ 
 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๒ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล.ถนนนานายสมพงศ์ – 
ถนนสายทางพูนปากเนตร 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนของ ทต. ดอนตรอ 
 

- ๔๘,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๕   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๓ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล.จากนานางทา – นา
นางยา  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนของ ทต. ดอนตรอ) 
 

- - ๓๖,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๔ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ 
คสล.หน้า ศพด. บ้านยาว
ยวน หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนของ ทต. ดอนตรอ 
 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๕ โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายวิสูตร – บ้านนาย
ชวน สุขแก้ว  หมู่ที ่๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต. ดอนตรอ 

๑๓๐,๐๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

 

 

     แบบ ผ.๐๒ 

๔๖   



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนกองดาน-ฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) 
 

- ๑๘๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๗ โครงการขุดลอกคลองนา
นายจิตร – นานายเขต    
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร  (ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนำ้ในตลาดชะเมา 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบระบายน้ำในตลาดชะเมา 
(ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมขังและน้ำเน่า
เสียได้ 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๗   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๙ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 
จากบ้านนายไม้ – ถนนวัด 
ดอนตรอ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
(ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 
 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

๖๐ โครงการขุดลอกคลองคู 
ระบายน้ำ ถนนสายวัด 
ดอนตรอ-เขต หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร (ตาม
แบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 
 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

๖๑ โครงการขุดลอกคูคลอง 
ระบายน้ำจากหน้าวัด 
ดอนตรอ - สะพานชลประทาน 
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (ตาม
แบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

๕๖,๕๐๐ - - - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 
 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

 



 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๘   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๒ โครงการขุดคลองคูระบาย
น้ำสายหลังคอกแพะ หมู่ที่ 
๓ – หมู่ที ่๕ หมู่ที ่๓,๕ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคูระบายน้ำสภาพเดิมปากคลอง
กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ลึกเฉลีย่ ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. ขุดลอกใหม ่ปากคลองกวา้ง
เฉลี่ย ๓.๐๐ม. ลึกเฉลีย่ ๑.๒๐ ม. ท้อง
คลองกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ระยะทาง ๗๐๐ 
ม. โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 
๑.๒๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อขนาด Ø 
๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๔ 
ท่อน  
  

๖๐,๐๐๐ - - - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายนำ้ได้
อย่าง
รวดเร็ว 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

๖๓ โครงการขุดลอกคูคลอง
พร้อมฝั่งท่อระบายนำ้ หมู่ที ่
๑ – หมู่ที ่๕ 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ (ตามแบบเทศบาล
ตำบลดอนตรอ) 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายนำ้ได้

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 



 

 

 

 

  อย่าง
รวดเร็ว 
 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๔๙   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๔ โครงการขุดลอกคลองคูเหมือง
จากนานายหมุน – นานายซิ้ม 
(หมู่ที่ ๑) 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง๔ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- - ๔๒,๐๐๐ - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

๖๕ 
 
 
 
 
 

โครงการขุดลอกคลองคูเหมือง
จากสะพาน อบจ. – เขตหมู่ที่ ๗ 
ตำบลชะเมา  

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- ๖๓,๐๐๐ - - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 



 

 

 

 

๖๖ โครงการขุดลอกคลองคูจาก 
นานายผ้วน – นานายสงัด 
หมู่ที่ ๓  
 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ขุดลอกคลองกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร  
(ตามแบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- - ๗๓,๐๐๐ - - เส้นทางน้ำ
สามารถ
ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 

ป้องกันน้ำท่วม กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๐   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายในตำบลดอนตรอ 
(หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อยา่ง
เพียงพอ 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ ความลกึไม่
น้อยกว่า ๘๐ เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตำบลดอนตรอ) 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีแหล่งน้ำที่ 
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ส่ายอนามยั – กองดาน  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบแปลนของ 
ทต.ดอนตรอ) 
 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - มีส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

๖๙ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น (หมู่ที ่๒)
(หมู่ที่ ๓) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาด 
๑๐๐,๕๐๐  ครัวเรือน 
 

๗๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมี 
น้ำใช้อย่าง 
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๑   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๗๐ โครงการติดตั้งเครื่องกรอง 
น้ำประปา  หมู่ที ่๑ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

ติดต้ังเครืองกรองน้ำประปาหมู่บา้น    
ตามแบบมาตรฐาน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนมี 
น้ำใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

๗๑ โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่บ้าน (หมู่ที่๕) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

ก่อสร้างหอถังประปาตามแบบมาตรฐาน 
๑๐๐ ครัวเรือน 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมี 
น้ำใช้อย่าง 
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

๗๒ โครงการขยายท่อประปา 
หมู่ ที่ ๑ – หมู่ที ่๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

ขยายท่อประปา (ตามแบบแปลนของ ทต.
ดอนตรอ) 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนมี 
น้ำใช้อย่าง 
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๒   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 



 

 

 

 

(ผลผลิต) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๗๓ โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบแปลนของ  ทต. ดอนตรอ 
 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จำนวนครัวเรือนที่
ทำอาชีพ 
เกษตรกรรมมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

๗๔ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

ปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนครัวเรือนมี
น้ำใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ประขาขนมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

๗๕ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ำสายเหมืองลอย หมู่ที่ 
๒,๔   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 
 

สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร  ท้องคลอง
กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐  เมตร ยาว ๓,๐๐๐ 
เมตร ขุดลอกคลองใหม่  ปากคลองกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร 
ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร  
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร  โดยขุดดินปริมาณไม่น้อยกว่า  
๗,๕๐๐ เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  ๑ ป้าย  
และป้าย โครงการ ๑ ป้าย 
 

- ๒๘๐,๐๐๐ - - - จำนวนครัวเรือนที่
ทำอาชีพ 
เกษตรกรรมมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ 
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

  



 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๓   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที ่๑ – หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
แสงสว่างอย่างเพียงพอ
และมีความปลอดภัย 
 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล 
จำนวน ๕๐ จุด 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวน
ประชากร 
ที่ใช้เส้นทาง
มีความ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยั 
มากขึ้น 
 

กองช่าง 

๗๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
แสงสว่างอย่างเพียงพอ
และมีความปลอดภัย 
 

ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที ่๑ – หมู่ที่ ๕ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ 
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างอยา่งเพียงพอ
และมีความปลอดภัย 
มากขึ้น 
 

กองช่าง 

๗๘ โครงการจัดตั้งโอ่งน้ำ (หมู่ที่ 
๑ - หมู่ที่ ๕) 

เพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำใช้
ยามขาดแคลน 

โอ่งน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 
จำนวน ๑๐๐ ใบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ 

ประชาชนมีน้ำ 
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 

 

 

 

  มีโอ่งน้ำใช้ 
 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๔   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๙ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณสำนักงานเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ 
ให้แก่ พนกังาน และ
ประชาชนที่มาติดต่อ 
ราชการ 
 

ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลดอนตรอ  ขนาด  ๖ X ๘ 
เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.ดอนตรอ) 
 
 

- ๓๕๕,๐๐๐ - - - จำนวนผู้ใช้
รถที่มาจอด 

ประชาชนเกิดความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

๘๐ โครงการติดตั้งลำโพง หอ 
กระจายข่าวหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่
๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ติดต้ังลำโพงหอกระจายขา่วประจำ
หมู่บ้าน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวน
ลำโพงที่
ติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 



 

 

 

 

  

๘๑ โครงการติดตั้งกระจก
บริเวณทางแยกและจุด
อันตราย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั 

ติดต้ังกระจกบริเวณทางแยกและจุด
อันตราย จำนวน ๕๐ จุด 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่ 
ได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร 
 

ประชาชนได้รับ 
ข่าวสารมากขึ้น 

กองช่าง 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๕   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๒ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน
สายบ้านนายวรรณ – เขตตำบล
ชะเมา หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นท่งคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน  
คสล.ที่ชำรุดเสียหาย กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ – ๑.๖๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๔๐ 
เมตร หรือปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๔๐ 
ลบม. และตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินทรุดตัว พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๑ ป้าย และ
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  (ตามแบบรายการ  
ทต.ดอนตรอ) 

๒๔๙,๑๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๘๓ โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคา
พัฒนา  หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพ้ืนทางเดิมขนาด ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจร
ในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๒๒๕ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์  จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย  (ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๖๓,๘๐๐ -  - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขั้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

          

  



 

 

 

 

  แบบ ผ.๐๒ 

๕๖   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนสายนานาง
เกลี้ยง – หนองเคียน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพ้ืนทางเดิมขนาด ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจร
ในส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์  จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย  (ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 

๑๓๕,๔๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๕ โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ – 
ชลประทาน หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพ้ืนทางเดิมขนาด ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรใน
ส่วนที่ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดต้ังป้าย

๒๐,๗๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์  จำนวน ๑ ป้าย   (ตามแบบ
รายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๗   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ซอยนัฐดา หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่
ทางถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหายขนาด 
กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลีย่ 
๐.๗๐ – ๐.๙๐  เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร  
หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๒๐  
ลบม. และตอกเข็มไม้ป้องกันดินทรุดตัว  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์ จำนวน 
๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  
(ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 

๑๒๑,๗๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

  

๘๗ โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าของระบบประปา
เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่
ที่ ๓   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – 
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปา
เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที ่๓  โดยปกั
เสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาดสูง ๘ เมตร จำนวน 
๖ ต้น พร้อมเดินสายส่งระยะทาง ๑๘๕ 
เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ 
แอมป์ ๓ เฟส (ตามแบบรายการเทศบาล
ตำบลดอนตรอ) 
 

๒๖๔,๘๒๕ - - - - จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๘   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๘๘ 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
บาดาลของระบบประปา
เทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่
ที่ ๓  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – 
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ติดต้ังเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า 
(พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน)  และเดิน
ท่อส่งน้ำระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ 
เมตร (ตามแบบรายการเทศบาลตำบล
ดอนตรอ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 
 

กองช่าง 
 

๘๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ของระบบประปา หมู่ที ่๓ 

 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า ๙๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 
๘ ลบม. ต่อ ชัว่โมง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๕๙   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๐ 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายริม
คลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตร
ทางพูน - นายวรรณ) หมู่ที่ 
๑ ตำบลดอนตรอ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปริมาณงาน กวา้ง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หรือได้พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ ๗๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยขา้งละ ๐.๕๐ เมตร   พรอ้ม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
จำนวน ๑ ปา้ย และปา้ยโครงการถาวร 
จำนวน ๑ ปา้ย (รหัสสายทาง นศ.ถ. ๘๓-
๐๐๓) 
 

- ๔๙๘,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

           แบบ ผ.๐๒ 

๖๐   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 
๔  ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปริมาณงาน  กว้าง ๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๙๘ เมตร  หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔  ตร.
ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ 
ป้าย  และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย 
(รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๓ – ๐๑๐) 

- ๑๘๙,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย  ซอย ๑ (ตรอ.) 
หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ  

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปริมาณงาน  กว้าง ๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๓๕ เมตร  หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕  
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว 
จำนวน ๑ ป้าย  และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ 
ป้าย (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๓ – ๐๑๑) 

- ๔๕๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๑   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
นานายจวน หมู่ที่ ๑ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร  ซ่อมแซม
ถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลีย่ 
๓.๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย  และปา้ยโครงการแบบ
ถาวร  ๑ ปา้ย 
 

- ๑๓๑,๘๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๒   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนสายริม
คลองใหม่สุรินทร์  (บ้านนายมรง 
– ถนนเหมืองลอย) หมู่ที่ ๑ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย   

- ๓๙,๒๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนสายริม
คลองใหม่สุรินทร์ (ถนนปากเนตร
ทางพูน – ถนนบ้านนายวรรณ)หมู่
ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย  และป้ายโครงการแบบถาวร  ๑ 
ป้าย 

- ๑๐๓,๕๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๓   
 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนนสายนานาย
สมพงค์ – คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 
๑ ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๗๕๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย  และป้ายโครงการแบบถาวร  ๑ 
ป้าย 

- ๑๔๗,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๗ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายวิสูตร – นานายจิตร  หมู่ที่ ๑ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย 

- ๕๘,๘๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๔   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๘ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายพร้อม – นานางอิ้น  หมู่ที่ ๑ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย 

- ๗๘,๔๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๙ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
แย้ม  หมู่ที่ ๒  ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้น
ทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๐๐ 
เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  

- ๗๘,๔๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบ
ชั่วคราว ๑ ป้าย  

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๕   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบา้นนายซ้ิม  
หมู่ที่ ๒  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทาง
เดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๘๐๐ เมตร 
ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๔๐  ลบ.ม. พร้อมเกลีย่เรียบ  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ แบบชัว่คราว ๑ ป้าย และ
ป้ายโครงการถาวร  ๑ ปา้ย 
 

- ๑๕๖,๙๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการขยายเขตท่อ
ประปาซอยบา้นนาย
วรรณ  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้มีน้ำสำหรับ
การอุปโภค – 
บริโภค 

วางท่อ พวีีซี  ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร และวางท่อ พีวีซี  ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง 
๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย 

- ๒๕๘,๖๐๐ - - - ประชาชน 
๑๐๐ 
ครัวเรือนที่มี
น้ำสะอาดใช้

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 

 

 

 

 ในการ
อุปโภค – 
บริโภค 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๖   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๒ โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำ
นายชำนาญ  หมู่ที่ ๒,๓  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรด
พื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  
๖๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐  ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร  ๑ ป้าย 

- ๑๑๗,๗๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๑๐๓ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายแดง – สระน้ำ  หมู่ที่ ๓  
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรด
พื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว 
๕๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐  ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  

- ๙๔,๑๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๗   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๔ โครงการซ่อมแซมถนน
สายหลังคอกแพะ  หมู่ที่ 
๓,๕  ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐๐ เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย 
และป้ายโครงการถาวร  ๑ ป้าย 
 

- ๑๓๑,๘๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๑๐๕ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ำสายหนำนายชำนาญ  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน้ำสายหนำนายชำนาญ  สภาพเดิมปากคลอง
กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย  ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง
เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐ เมตร  โดยขุดลอกดิน
ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๙.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย 
 

- ๑๕๖,๔๐๐ - - - เกษตรกร 
๑๕๐ 
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๘   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๑๐๖ โครงการซ่อมแซมถนน
สายทุ่งคาพัฒนา  หมู่ที่ 
๔  ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  ๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๒๑๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร  ๑ ป้าย 
 

- ๑๓๗,๓๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ำสามแยกนายยูน 
– ถนนหลังวัดดอนตรอ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน้ำสายสามแยกนายยูน – ถนนวัดดอนตรอ สภาพ
เดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ 
เมตร  ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปาก
คลองกว้างเฉลี่ย  ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคลอง
กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร  โดยขุดลอกดิน
ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๓  ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย 
 

- ๑๖๘,๐๐๐ - - - เกษตรกร 
๑๒๐ 
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๖๙   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๘ โครงการซ่อมแซมถนน
สาย  หนองบ่อ - บ้าน
นางห้วย  หมู่ที่ ๕  
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  
ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพ้ืนทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  
ยาว  ๔๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
แบบชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร  ๑ ป้าย 
 

- ๗๕,๓๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ำสายหลังฟาร์มหมู 
– นานางผ่อง หมู่ที่ ๑ 

 ขุดลอกคลองส่งน้ำสายหลังฟาร์มหมู – นานางผ่อง สภาพเดิมปาก
คลองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง
เฉลี่ย  ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร  โดยขุดลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 
๓,๓๘๐  ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ๑ ป้าย และ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย 
 

- ๑๒๖,๐๐๐ - - - เกษตรกร 
๑๐๐ 
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๐   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน
สายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ 
๕)  หมู่ที่ ๕  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๑,๘๐๐ เมตร  ถมหินคลุกใน
ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๘๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐  ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย 
 

- ๔๖๖,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณระบบ
ประปาสำนักงานเทศบาล
ตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค – บริโภค  

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ 
เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ชม. พร้อมติดต้ังเครื่อง
สูบน้ำซัมเมอร์ ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
 

- ๓๖๙,๙๐๐ - - - ประชาชน 
๒๐๐ครัวเรือน
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนสาย
นานายปรีดา – นานายนอง  
หมู่ที่ ๕  ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  ซ่อมแซม
ถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลีย่ 
๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๐๐ เมตร  ถมหิน
คลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกวา้ง
เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐  ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ แบบชัว่คราว ๑ 
ป้าย   
 
 

- ๗๘,๔๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 



 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายนานาย
คล้อย – สวน
ปาล์มครูฉั้ว       
หมู่ที่ ๕  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม
ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๙๐๐ เมตร ถมหิน
คลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๒๗๐  ลบ.ม. พรอ้มเกลี่ยเรียบ  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ แบบชัว่คราว ๑ ป้าย  และ
ป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย 
 

- ๑๗๖,๕๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายหนา้คอก
แพะ – นานาย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม
ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๐๐ เมตร ถมหิน

- ๕๖,๕๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

เปี่ยม  หมู่ที ่๕  
ตำบลดอนตรอ 

คลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แบบชัว่คราว ๑ ป้าย   
 

ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๕ โครงการซ่อมแซมถนน
สายซอยนัฐดา – ซอย
หน้าโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ  หมู่ที่ ๕  
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรลูกรัง  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๓๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย   
 

- ๑๙,๖๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๑๑๖ โครงการซ่อมแซมถนน
สายนานายทวี – ฝาย
น้ำล้น  หมู่ที่ ๕  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ 
เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐ เมตร  ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว ๑ ป้าย  และป้ายโครงการ
ถาวร ๑ ป้าย 
 
 

- ๑๙๖,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๑๑๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบา้นนาย
สุ้น  หมู่ที่ ๕  
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๓๐ เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม
ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๐๐ เมตร  ถม
หินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ แบบชัว่คราว ๑ ป้าย   
 

- ๕๖,๕๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลระบบ
ประปา   บา้นสำ
ทำ  บริเวณบา้น
นายสงวน  จันทร์
เอียด  หมู่ที ่๑ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้
สำหรับการอปุโภค
บริโภค 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø ๖ นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกวา่ ๘ ลบม./ซม. พร้อม
ติดต้ังเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบทอ่ส่งน้ำขึ้นหอถังความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ ๔๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และ
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ปา้ย 

- ๓๗๔,๔๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค -บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๙ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา   
บ้านสำทำ  บริเวณ
บ้านนายโชติ วงค์ณะ
ศรี  หมู่ที่ ๑ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดอนตรอ มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคบริโภค 
 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร 
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำข้ึน
หอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่
จะใช้งานได้  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 

- ๓๘๕,๑๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค -บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๐ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา   
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลดอนตรอ  
(บริเวณบ้านนายทวีป 
ชูดำ  หมู่ที่ ๓ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดอนตรอ มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคบริโภค 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร 
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำข้ึน
หอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่
จะใช้งานได้  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 

- ๓๘๑,๗๐๐ - -  จำนวน
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค -บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๑ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา   
บ้านดอนตรอ  (บริเวณ
บ้านนางรวีวรรณ  ชู
ดำ)  หมู่ที่ ๓ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดอนตรอ มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคบริโภค 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร 
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำข้ึน
หอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่
จะใช้งานได้  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 

- ๓๗๘,๗๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค -บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลระบบประปา   
บ้านนายเอี้ยง  ศรีไสย
เพชร  (บริเวณบ้าน
นางจำเป็น  คงแหล่) 
หมู่ที่ ๕  ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดอนตรอ  มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคบริโภค 
 
 
 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร 
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม./ซม. พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ
ซัมเมอร์ขนาด ๓ แรงม้า ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อส่งน้ำข้ึน
หอถังความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๘ เมตร และอุปกรณ์พร้อมที่
จะใช้งานได้  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 

- ๓๗๙,๑๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค -บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 



 

 

 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๓ โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา  
บ้านสำทำ  หมู่ที ่๑ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้
สำหรับการอปุโภค
บริโภค 
 

วางท่อ PVC  ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 

- ๖๔,๑๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค -บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำสาย
นายว ี หมู่ที ่๕ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้
สำหรับการเกษตร 
 

สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ท้องคลอง
กว้างเฉลี่ย  ๑.๔๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร  ขุดลอกใหม่  ปากคลองกวา้งเฉลี่ย ๗.๕๐ 
เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร  ทอ้งคลองกว้างเฉลี่ย 
๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  โดยขุดดนิปริมาณไม่
น้อยกว่า  ๓,๙๗๐  ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ ์ ๑ ป้าย  และปา้ยโครงการ  ๑ ป้าย 
 

- ๑๔๘,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในตำบล
ดอนตรอ มีน้ำใช้ใน
การเกษตร อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๗๘ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๕ 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมไหล่
ทางถนนสายบ้านนาย
วรรณ – เขตตำบลชะ
เมา หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นท่ง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน  คสล.ที่ชำรุด
เสียหาย กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ – ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐ 
เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 
๓๒๖.๔๐ ลบม. และตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินทรุดตัว พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย  (ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๒๔๙,๑๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการซ่อมแซมถนน
สายทุ่งคาพัฒนา  หมู่ที่ 
๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพ้ืนทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑,๐๕๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒๒๕ ลบม. เกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์  จำนวน๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  
(ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๖๓,๘๐๐ -  - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

 

 

๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายนานาง
เกลี้ยง – หนอง
เคียน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่
ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ ๑๘๐ ลบม. เกรด
เกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์  จำนวน๑ 
ป้าย และปา้ยโครงการจำนวน ๑ ปา้ย  (ตามแบบ
รายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๓๕,๔๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายหนา้
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ – 
ชลประทาน หมู่ที ่
๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิมขนาด ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกซ่อมผิวจราจรในส่วนที่
ชำรุดเสียหายขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ ๓๐ ลบม. เกรดเกลี่ย
เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๑ ปา้ย   
(ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๒๐,๗๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๙ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายซอยนัฐดา 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรังบริเวณไหล่ทางถนน 
คสล. ที่ชำรุดเสียหายขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๑.๔๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ – ๐.๙๐  เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร  
หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๒๐  ลบม. และ
ตอกเข็มไม้ป้องกันดินทรุดตัว  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ ์ จำนวน ๑ ปา้ย และปา้ยโครงการ
จำนวน ๑ ปา้ย  (ตามแบบรายการ  ทต.ดอนตรอ) 
 

๑๒๑,๗๐๐ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๓๐ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าของ
ระบบประปา

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลตำบล
ดอนตรอ หมู่ที่ ๓  โดยปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาดสูง ๘ 
เมตร จำนวน ๖ ต้น พรอ้มเดินสายส่งระยะทาง ๑๘๕ 

๒๖๔,๘๒๕ - - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

เทศบาลตำบล
ดอนตรอ หมู่ที่ ๓   

– บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส 
(ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๑ โครงการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำบาดาล
ของระบบประปา
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า (พร้อม
อุปกรณ์สำหรับใช้งาน)  และเดินท่อส่งน้ำระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร (ตามแบบรายการเทศบาล
ตำบลดอนตรอ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๓๒ โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ของ
ระบบประปา หมู่ที่ 
๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ 
เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบม. ตอ่ ชั่วโมง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - 
 
 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 



 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายพร้อม – 
นานางอิ้ง  หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตรม. ไหลทางหินคลุกกว้าง
ตามสภาพ (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) 

- ๑๔๕,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 

 

 

๑๓๔ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้านนายสุ้น  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง ๓ เมตร ยาว  ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  ๔๒๐ ตรม. ไหลทางหินคลุก
กว้างตามสภาพ (ตามแบบรายการเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓๕ 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
สายเหมืองลอย (ช่วง
หมู่ที่ ๒)  ตำบล
ดอนตรอ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สภาพเดิมถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ 
เมตร ซ่อมแซมถนนโดยเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ถมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๖๘๐ ลบ.ม.  

- ๔๔๐,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

 

 

๑๓๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าระบบประปา
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ปักเสาไฟภายใน  เสาคอนกรีต คอร. ขนาด ๘ เมตร 
จำนวน ๖ ต้น ขนาดเมนเนอร์  ๙๕  จำนวน ๔ เส้น 
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ A  ๓ 
เฟส  จำนวน ๑ เครื่อง  

- ๑๗๔,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนที่
ใช้น้ำอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๗ โครงการปรับปรุง
ถนนสายเหมือง
ลอย (บา้นนาย
ดำรง – เขตหมู่ที่ 
๑) 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนโดยเกรดพื้นทางเดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ 
เมตร ยาว ๑.๑๐๐ เมตร ถมหินคลุกขนาดกวา้งเฉลี่ย 
๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อย
กว่า  ๓๐๘ ลบ.ม  เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย 

- ๒๓๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนที่
ใช้น้ำอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

 

 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๘ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. บริเวณถนน
กองดาน (หนา้บ้าน
นายอุดม  หมู ่๓) 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนกองดาน (หน้าบ้าน
นายอุดม) หมู่ที่ ๓  ขนาดท่อ คสล. Ø ๑.๒๐ x ๑.๒๐ 
เมตร  จำนวน ๑๕ ทอ่น (๒ แถวๆ ละ  ๘ ท่อน) 

- ๑๕๑,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนที่
น้ำท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วม กองช่าง 

๑๓๙ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล. บริเวณหน้า
บ้านนายคำรณ  
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายคำรณ หมู่ที่ ๓  
ขนาดท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร  จำนวน ๑๐ 
ท่อน (๒ แถวๆ ละ  ๕ ท่อน)  

- ๕๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ครัวเรือนที่
น้ำท่วมขัง 

น้ำไม่ท่วม กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 



 

 

 

 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๐ โครงการพิจารณา
ช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง 

ผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการ
ได้รับเงินเพิ่ม
ค่างาน
ก่อสร้าง/คืน
เงินให้ผู้ว่าจ้าง 

การเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ 

กองช่าง 

๑๔๑ โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประดู่
โพรง – ดอนตรอ 
หมู่ที่ ๒,๓ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ปริมาณงานถมดินลูกรังเสริมคันดิน  ทาง ปากคูกว้าง
เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รวมดินลูกรังที่จะต้อง
ถมไม่น้อยกวา่ ๓๐๖ ลบ.ม. เทคอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตรม. ไหลท่างหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 

- ๔๙๑,๐๐๐ - - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๖ 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนายพัน  
แสงแดง  หมู่ที่ ๔ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่
น้อยกว่า ๓๒๔ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองเลขที่ ท .๑-๐๑) ไหล่ทาง
ถมหินคลุกกวา้งตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ ์  และปา้ยโครงการ ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

- - ๒๐๒,๖๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๓ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำ 
คสล.  ริมถนนวัด
จันทร์ – เขาแก้ว
วิเชียร หมู่ที ่๒ 
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ำ  คสล. บริเวณถนนวัด
จันทร์ – เขาแก้ววิเชียร  หมู่ที่ ๒  ขนาดท่อ 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร 
จำนวน ๙๕ ท่อน  พร้อมบ่อพกัและฝาปิด 
จำนวน ๓  จุด  และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ ์ และป้ายโครงการ  ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ 

- - ๒๐๗,๙๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

น้ำระบายได้สะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๔ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายประชาอุทิศ 
๒ (บ้านนายเปีย-บ้าน
นางทุ่ม)  หมู่ที่ ๒ 
ตำบลดอนตรอ 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ขยายไหล่ทางถนน ถมไหล่ทางโดยดินลูกรัง กว้าง เฉลี่ย ๒ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๒๘๐ เมตร ใช้ดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางจำนวน 
๓๓.๖๐ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  
และป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ 

- - ๑๗๘,๘๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔๕ โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านยายแปลก หมู่
ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ  

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับพื้นที่ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ถมดิน
ลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูง
เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  ใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๖๕.๕๐ ลบ.
ม. ถมหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร โดยใช้หินคลุก จำนวน ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบ และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๘๐ x 
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน  (๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน)  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ  ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลดอนตรอ 

- - ๒๐๘,๐๐๐ - - มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

น้ำระบายได้สะดวกไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๖ โครงการบุกเบิกถนน
สายรักษ์ประชา (ถนน
นายวรรณ-ที่นานาง
ผ่อง)  หมู่ที่ ๑ ตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร ถมดิน
ลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๔๐๒ ลบ.ม. พร้อมถมหินคลุกผิวจราจร จำนวน 
๒๐๑ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ  ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลดอนตรอ 

- - ๒๘๗,๓๐๐ - - มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ใน
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ   

ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดอนตรอ 
(รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - พื้นที่ของเทศบาล
ตำบลดอน ตรอ ร้อย
ละ ๒๐ ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสัดส่วน 
สวยงาม 

พื้นที่เทศบาลตำบล
ดอนตรอ   มีสัดส่วน
ที่สวยงาม และเป็น
แหล่งพักผ่อนของ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๘๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับ
ความรู้ร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมีความรู้
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พื้นที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี พื้นที่ตำบลดอนตรอ 
มีสภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงามยิ่งขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๓ โครงการปฏิบัติ
ธรรมนำสิ่งที่ดีสู่
ชีวิต 

เพื่อให้ประชาชนได้
ฝึกการปฏิบัติธรรม 
 

พื้นที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีสภาพ
ชีวิตจิตใจที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดงานรัฐพิธี “๑๒ 
สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 

เพื่อถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนได้ถวายพระพร
ชัยมงคลและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 

๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อ
การจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   
 

เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อ
การจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในระดับอำเภอ 
 

อปท. ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี อปท. ในเขตอำเภอเฉลิม
พระเกียรติ มีความ
สะดวกในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สำนักปลัด 

๖ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา “รัชกาลที่ 
๑๐” 

เพื่อแสดงออกแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

ประชาขนในเขตตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็น
ทีม  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานจ้าง 

- ๕๐,๐๐๐๐ ๕๐,๐๐๐๐ ๕๐,๐๐๐๐ ๕๐,๐๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ 
สามารถนำ
ความรู้มา
ปฏิบัติงานได้ 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 

๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานจ้าง 

- ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ 
สามารถนำ
ความรู้มา
ปฏิบัติงานได้ 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
และพวงมาลา สำหรับ
งานรัฐพิธีและวันสำคัญ
ต่างๆ 

เพื่อให้การจัดงานในวันสำคัญมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วม 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญ 

เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนทุก
คนมีความ
ปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ มากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์ขับข่ี
ปลอดภัยเทิดไท้องค์
ราชัน  องค์ราชินี 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๑ ครั้ง/ปี 
 
 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เรื่องกฎ
จราจรเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัด 

๓ โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบ 
สาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้ได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือทุก
คน 
 

ผู้ประสบภัยมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน/
ฝึกทบทวน อพปร     

เพื่อเตรียมความ
พร้อม ของ อปพร. 
ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 

อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๕ โครงการอบรม
กฎหมายชาวบา้น 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้มีความรู้
ทางด้านกฎหมาย 
 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีความรู้
ทางด้านกฎหมาย
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยางยวน 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

เด็ก/ผู้ปกครอง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน 
๑๖๐ คน 

ครู /เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
 

เด็ก/ผู้ปกครอง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน 
๑๖๐ คน 

ครู /เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
ยวน 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ดีระหว่างครู กับ 
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ครู /เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๔ โครงการประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ดีระหว่างครู กับ 
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ครู /เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๕ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
ยวน 

เพื่อส่งเสริมและและ
พัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อส่งเสริมและและ
พัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๗ โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์ครอบครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ดีระหว่างครู กับ 
ผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ครู /เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๘ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางยวน 
 

เพื่อส่งเสริมและและ
พัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
นอกสถานที่เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๖๐ 
คน 
 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการทัศนศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางยวน 
 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
นอกสถานที่เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๖๐ 
คน 
 

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๑๑ โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสำคัญต่างๆ 
ทางศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๙๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจัดกิจกรรม
ไหว้ครู 

เพื่อให้เด็กได้ระลึก
บุญคุณของคุณครู 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๖๐ 
คน 
 

นักเรียนได้ระลึกบุญคุณ
ของครู 

สำนักปลัด 

๑๓ โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำ
กิจกรรมในด้านกีฬา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๖๐ 
คน 
 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

๑๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอนและให้
เด็กได้รับสารอาหาร
ครบ ๕ หมู่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๑,๓๐๐,๒๐๐ ๑,๓๐๐,๒๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๒๐ 
คน 

นักเรียนมีพัฒนาการและ
สุขภาพที่ดีข้ึน  
 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ ค่าอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยาง
ยวน 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน 
 

๑๖๘,๗๐๐ ๑๖๘,๗๐๐ ๑๖๘,๗๐๐ ๑๖๘,๗๐๐ ๑๖๘,๗๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน 
๑๐๐ คน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๖ ค่าอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

๒๐๘,๙๐๐ ๒๐๘,๙๐๐ ๒๐๘,๙๐๐ ๒๐๘,๙๐๐ ๒๐๘,๙๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน 
๑๐๐ คน 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๗ ค่าอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนวัด
ดอนตรอ 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู่ 

โรงเรียนวัดดอนตรอ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ นักเรียน
โรงเรียนวัด
ดอนตรอ 
 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

เพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

ขนาดกวา้ง  ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนป่าชุมชน  (ตามแบบแปลนเทศบาล
ดอนตรอ) 
 

๕๗๐,๐๐๐ - - - - อาคาร
อเนกประสงค์ 

การทำกจิกรรมเกิด
ความสะดวกมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๙ โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางยวน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงโดยการทาสอีาคารเรียน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๙๐ ตารางเมตร  และปูกระเบื้องรอบเสาธง  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๘  ตารางเมตร และงานติดตั้งท่อน้ำ  (ตาม
แบบเทศบาลตำบลดอนตรอ) 
 

๗๕,๐๐๐ - - - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ยางยวน 

การทำกจิกรรมเกิด
ความสะดวกมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ อุดหนุนสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการอยูค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เสริมให้แก่นักเรียน 

โรงเรียนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
เสริมตามหลักสูตร 

สำนักปลัด 

๒๓ อุดหนุนสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการนักเรียนในอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้แก่
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
เสริมตามหลักสูตร 

สำนักปลัด 

๒๔ อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ  ชั้น ป. ๖ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 

เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ   ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนของนักเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๖ อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
 

เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ 

เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ   ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
มีสุขภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ ์

นักเรียนมีสมรรถถา
พร่างกายตามเกณฑ์ 

สำนักปลัด 

๒๗ โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ถ้า
ดูแลป้องกัน 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยใหแ้ก่เด็ก
นักเรียน 
 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

- ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
การดูแล 

เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยทกุคน 
 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการหนูน้อยมารยาทงาม 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑ครั้ง/ปี เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๒๙ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑ครั้ง/ปี นักเรียนมีความรู้เพิ่มมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๓๐ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยางยวน 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำ
กิจกรรมในด้านกีฬา 
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
พัฒนาการร้อย
ละ ๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

๓๑ โครงการหนูน้อยคุณธรรม  
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการผู้เรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - 
 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
พัฒนาการร้อย
ละ ๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๓ แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒ โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ถ้าดูแล
ป้องกัน 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยทุกคน 
 

สำนักปลัด 

๓๓ โครงการกิจกรรมสัมพันธ์
ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางยวน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการผู้เรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๑ ครั้ง/ปี ครู/เด็ก/ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๓๔ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยางยวน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน - ๒๔,๐๐๐ - - - ๑ ครั้ง/ปี 
 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๓๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการผู้เรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี 
 

นักเรียนมีความรู้เพิ่มมาก
ข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๓๖ โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลดอนตรอ 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของนักเรียน ศพด. 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี 
 

ประชาชนได้รับทราบผล
การดำเนินงานของ ศพด. 
 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  
บ้านดอนตรอโครงการตกแต่งเรือ
พนมพระเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชัก
พระ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

เพื่อสืบสานประเพณีไทย พนมพระ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประเพณีไทยคงอยู่กับ
ประชาชนตลอดไป 
  

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในงานประเพณี
สงกรานต์ 
 

เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็ก
นักเรียน ๑๖๐ 
คน 
 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๓ โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประเพณีไทยคงอยู่กับ
ประชาชนตลอดไป  
 

สำนักปลัด 

๔ โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประเพณีไทยคงอยู่กับ
ประชาชนตลอดไป  

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีถือศีลกิน
เจ  ลุยไฟ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทย 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประเพณีไทยคงอยู่
กับประชาชน
ตลอดไป 
  

สำนักปลัด 

๖ โครงการสืบสาน
ประเพณีคนไทย
เช้ือสายจีน  (วัน
ตรุษจีน) 
 

เพื่อสืบสาน
ประเพณ ี

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประเพณีคงอยู่กับ
ประชาชนตลอดไป 
  

สำนักปลัด 

๗ โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา/ลาน
กีฬาอเนกประสงค์   
(สนามฟุตซอล)  
 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับออกกำลัง
กาย 

ลานกีฬา/สนามกีฬา ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑  แห่ง มีสถานที่เพียงพอ
สำหรับการออกกำลัง
กาย 
 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการแข่งขันกีฬา
หมูบ่้านสัมพันธ์        
ดอนตรอคัพ    
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

๙ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านกีฬา 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ หมู่บ้าน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

๑๐ โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
กีฬาอ่ืนๆ 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านกีฬา 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๕ หมู่บ้าน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๐๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดขบวนแห่หมรับ  
เพื่อร่วมในงานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

สำนักปลัด 

๑๒ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดงานประเพณีชัก
พระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

สำนักปลัด 

๑๓ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจัดงานประเพณี
มาฆะบูชา 
 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  เชิดชู
เกียรติศิลปินแห่งชาติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปิน
แห่งชาติและยกย่องเชิดชูเกียรติของ
ศิลปิน  สาขาศิลปะการแสดง (เพลง
บอกมโนราห์  หนังตะลุง)  ที่เป็นศิลปิน
อาชีพและศิลปินเยาวชนในพื้นที่ 

ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีความหวง
แหน และได้เผยแพร่
แบบอย่างที่ดีของศิลปิน
ในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

๑๕ โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีทางศาสนาของท้องถ่ิน 
เช่น วันมาฆบูชา วันออกพรรษา 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ฯลฯ 
 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/๑ ปี ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

สำนักปลัด 

๑๖ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็ก/เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบล
ดอนตรอ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กที่เข้าร่วม 
จำนวน  ๑,๒๐๐ 
คน  

เด็กมีพัฒนาด้านต่างๆ ที่
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมกำเนิดสุนัขและ
แมว 
 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
จำนวนสุนัขและ
แมวให้เหมาะสม
กับพื้นที ่
 

สุนัขและแมว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี สุนัขและแมวมี
จำนวนเหมาะสมกับ
พื้นที่ 

สำนักปลัด 

๒ 
 
 

โครงการออกกำลัง
กายตา้นภยัยาเสพ
ติดประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อสนับสนุน
เยาวชนและชุมชน
ให้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชน
ทั่วไป 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เยาวชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบัการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

๔ โครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

๖ โครงการออกกำลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการสตรีดอน 
ตรอพ้นภัยมะเร็ง
เต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ที่ 
๑ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

๘ โครงการสตรีดอน 
ตรอพ้นภัยมะเร็ง
เต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ที่ 
๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการสตรีดอน 
ตรอพ้นภัยมะเร็ง
เต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ที่ 
๓ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการสตรีดอน 
ตรอพ้นภัยมะเร็ง
เต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ที่ 
๔ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการสตรีดอน 
ตรอพ้นภัยมะเร็ง
เต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ที่ 
๕ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
ประจำป ีพ.ศ. 
๒๕๖๑  หมู่ที ่๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ดูแลสุขภาพ
ของตนเองขั้น
พื้นฐานได้ 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
อบรมร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมสมารถดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานได้ 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
ประจำป ีพ.ศ. 
๒๕๖๑  หมู่ที ่๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ดูแลสุขภาพ
ของตนเองขั้น
พื้นฐานได้ 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
อบรมร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมสมารถดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานได้ 

สำนักปลัด 

๑๔ โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
ประจำป ีพ.ศ. 
๒๕๖๑  หมู่ที ่๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ดูแลสุขภาพ
ของตนเองขั้น
พื้นฐานได้ 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
อบรมร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมสมารถดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานได้ 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ดูแลสุขภาพของ
ตนเองข้ันพื้นฐานได้ 

แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้ 

ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม
สมารถดูแลสุขภาพข้ัน
พื้นฐานได้ 

สำนักปลัด 

๑๖ 
 
 
 
 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน ดูแลสุขภาพของ
ตนเองข้ันพื้นฐานได้ 

แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้ 

ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม
สมารถดูแลสุขภาพข้ัน
พื้นฐานได้ 

สำนักปลัด 

๑๗ โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า  
(ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

เพื่อป้องกันโรคจาก
สุนัข 
 

สุนัขในตำบลดอนตรอ - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
 

จำนวนสุนัขที่
ได้รับวัคซีน 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๑๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการออกกำลังกายต้านภัย
ยาเสพติดประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๐ ได้รับความรู้ 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

๑๙ โครงการออกกำลังกายต้านภัย
ยาเสพติดประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๐ ได้รับความรู้ 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการออกกำลังกายต้านภัย
ยาเสพติดประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชน
และชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๗ – ๒๔ ปี และประชาชนทั่วไป - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๐ ได้รับความรู้ 

เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

๒๑ โครงการสตรีดอนตรอพ้นภัย
มะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการตรวจเต้า
นมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๐ ได้รับความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 
 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการสตรีดอนตรอพ้น
ภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

 

๒๓ โครงการสตรีดอนตรอพ้น
ภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการสตรีดอนตรอพ้น
ภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

 

๒๕ โครงการสตรีดอนตรอพ้น
ภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
ตำบลดอนตรอมี
พฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเอง
ที่ถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
 

แกนนำหมูบ่้าน จำนวน ๓๐ คน - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สตรีในพื้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้และ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอคิว 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
สารไอโอดีน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  
- 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

 
สำนักปลัด 

๒๗ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอคิว 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
สารไอโอดีน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  
- 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

 
สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอคิว 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  
- 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 

 
สำนักปลัด 

๒๙ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอคิว 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  
- 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 

 
สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เพิ่ม
ไอโอดีน  เพิ่มไอคิว 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  
- 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 

 
สำนักปลัด 

๓๑ โครงการจ้างเหมาบริการ
งานสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 

เพื่อสำรวจขอ้มูล
จำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสัตว์  เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการ
ฉีดวัคฉีน 

จำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ - ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับการ
สำรวจ 

สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคฉันปอ้งกัน
โรค 

สำนักปลัด 

๓๒ โครงการจ้างเหมาฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 

เพื่อจ้างเหมาฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวนสุนัขที่
ได้รับการฉีด
วัคฉีน 

สุนัขได้รับการฉีดวัค
ฉันป้องกันโรค 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อให้ประชาชน
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ได้ถูกวิธ ี

ประขนชนในตำบลดอนตรอ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

จำนวนขยะลด
น้อยลง  และการ
จำกัดขยะถกูวธิ ี

 
สำนักปลัด 

๓๔ โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและกำจัด
ขยะมูลฝอย 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ได้ถูกวิธ ี

ประขนชนในตำบลดอนตรอ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ 
 

จำนวนขยะลด
น้อยลง  และการ
จำกัดขยะถกูวธิ ี

 
สำนักปลัด 

๓๕ โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพที่ด ี

เด็กในตำบลดอนตรอ - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนเด็กใน
ตำบล
ดอนตรอ 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
ขึ้น 

 
สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖ โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพที่ด ี

เด็กในตำบลดอนตรอ - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนเด็กใน
ตำบล
ดอนตรอ 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
ขึ้น 

 
สำนักปลัด 

๓๗ โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพที่ด ี

เด็กในตำบลดอนตรอ - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนเด็กใน
ตำบล
ดอนตรอ 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
ขึ้น 

 
สำนักปลัด 

๓๘ 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพที่ด ี

เด็กในตำบลดอนตรอ - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนเด็กใน
ตำบล
ดอนตรอ 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
ขึ้น 

 
สำนักปลัด 

๓๙ โครงการปรับปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก  หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้เด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพที่ด ี

เด็กในตำบลดอนตรอ - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จำนวนเด็กใน
ตำบล
ดอนตรอ 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
ขึ้น 

 
สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการร่วมงาน
วันสตรีสากล 

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
สตรี 

กลุ่มสตรีในตำบลดอนตรอ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็งขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๒ โครงการค่าย
เยาวชนคนรักษ์ถิ่น 

เพื่อสร้างเยาวชน
ให้รักบ้านเกิด 

เยาวชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เยาวชนมีความสำนึก
การรักบ้านเกิด 
 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานของ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในตำบลดอนตรอ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๒๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๖ โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติด  
๒๖ มิถุนายน 
 

เพื่อป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เด็กมีความรู้เรื่องยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

๗ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๕๘,๕๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เด็กมีความรู้เรื่องยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
โครงการ  “หนว่ย
บำบัดทุกข ์ บำรุง
สุข  สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” 

เพื่อนำบริการของ
รัฐระดับจังหวัด  
อำเภอ และ
ภาคเอกชนไป
ให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่
อำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นทีอ่ำเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนได้รับ
บริการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ ทำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๙ อุดหนุนโรงเรียนวัด
ดอนตรอ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค์ 

เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ จำนวน ๗๕ คน ๓๙,๒๕๐ ๓๙,๒๕๐ ๓๙,๒๕๐ ๓๙,๒๕๐ ๓๙,๒๕๐ ๑ ครั้ง/ปี นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ที่พึง
ประสงค์ 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
วิชาการ หน่วยงาน
ส่งเสริมและศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ในการ
รณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร
และการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพต่างๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เกษตรกรได้รับความรู้
ทางเกษตรกร  และได้รับ
การแก้ไขปัญหาทางด้าน
กษตร อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัด 

๑๑ โครงการสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที ่

เพื่อประหยัดพลังงาน
และลดภาระค่าใช้จ่าย
ของเกษตรกร 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่  ขนาด  
๓๐๐  วัตต์  จำนวน ๑๕ เครื่อง   

- ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ จำนวน
เกษตรกรที่มีน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน/มีพลังงาน
ทดแทนให้เกิดประโยชน์ 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการชุมชนต้นแบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลสัตว์ 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ก๊าซ แอล .พี.จี /ลด
รายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกร 

-สร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  pvc  ขนาด ๘ ลบ.ม. 
จำนวน ๑๐๐  ครัวเรือน 
 

- ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้ก๊าช
ชีวภาพ ฯ 

ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ของเกษตรกร 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๑๓ โครงการโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพ  ถูก
สุขลักษณะ 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด ๒ x ๒  เมตร จำนวน ๑ 
โรง 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สินค้ามี
คุณภาพสูงข้ึน
ร้อยละ ๕๐ 

สินค้ามีคุณภาพ สะอาด 
ถูกหลักอนามัย 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๑๔ โครงการเตาเผาข้าว
หลามประหยัด
พลังงาน 

เพื่อลดการใช้พลังงาน/
และเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

เตาเผาข้าวหลาม ขนาด ๒๐๐  ลิตร  จำนวน ๒๐ จุด - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ สินค้ามี
คุณภาพสูงข้ึน
ร้อยละ ๕๐ 

สามารถประหยัดพลังงาน
และเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม
ข้าวหลาม 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการเตาเผาถ่าน
ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม 

เตาเผาถ่าน ขนาด ๒๐๐  ลิตร  จำนวน  ๒๕  เตา - ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายฯ 

สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนลงได้ 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๑๖ โครงการเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม 

กลุ่มอาชีพและครัวเรือนจำนวน  ๒๕๐ ครัวเรือน - ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายฯ 

สามารถลดค่าใช้จ่ายและ
ลดพลังงานลงได้ 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๑๗ โครงการส่งเสริมการใช้
เตาชีวมวล 

เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม 

กลุ่มอาชีพและหมู่บ้าน  จำนวน ๑๕ เตา - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายฯ 

สามารถลดค่าใช้จ่ายและ
ลดพลังงานลงได้ 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตน้ำมัน    ไบโอ
ดีเซลจากพืช 

เพื่อใช้พลังงานทดแทน
ในท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน ์

กลุ่มเกษตรกร  จำนวน ๕ หมู่บ้าน - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายฯ 

เกษตรกรลดรายจ่ายและ
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๑๙ โครงการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่า
เป็นอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน 
 

เพื่อลดการใช้พลังงาน
ที่สิ้นเปลือง และ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในครัวเรือน 

จำนวน  ๑,๖๐๐  ครัวเรือน - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จำนวนครัวเรือน
ที่ได้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายฯ 

สามารถลดค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน และประหยัด
การใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

๒๐ โครงการจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานลดโลกร้อน 

เพื่อรณรงค์การลดใช้
พลังงาน และส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สามารถลดการใช้
พลังงานที่สิ้นเปลือง 

สำนักปลัด/
สนง.พลังงาน
จังหวัดนครศรี
ฯ 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการจัดการ
ขยะทางการเกษตร 

เพื่อนำขยะทาง
การเกษตรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้าน
พลังงานทดแทน 

พื้นที่เกษตร ในพื้นที่ตำบลดอนตรอ  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ 
๕ 

- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จำนวนขยะ
ทาง
การเกษตรที่
นำมาใช้ (ตัน) 

สามรถลดมลภาวะ
จากการเผาขยะทาง
การเกษตรลง 

สำนักปลัด/
สนง.
พลังงาน
จังหวัดนคร
ศรีฯ 

๒๒ โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
พลังงาน  (พลังงาน
ทดแทนวิธี
ประหยัดพลังงาน) 
 

ประชาชนมีความรู้
ในพลังงาน  และ
ลดการใช้พลังงาน
ที่สิ้นเปลือง 

ประชาชนตำบลดอนตรอ  หมู่ที ่๑ – หมู่ที่ ๕ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนที่
ได้รับความรู้
ด้านพลังงาน 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๓๐  

ประชาชนมีความรู้ใน
การลดใช้พลังงาน
และวิธกีารประหยัด
พลังงาน 

สำนักปลัด/
สนง.
พลังงาน
จังหวัดนคร
ศรีฯ 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๖ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการจัดงานรัฐ
พิธีหรืองานเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี ฯ 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
ได้จัดทำ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ฯ 

สำนักปลัด 

๒๔ โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
ได้จัดทำ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๕ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
สตรีและครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสตร ี

สตรีในตำบลดอนตรอ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี สตรีมีบทบาทใน
สังคมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๗ แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอัดฟางข้าว
ช่วยเหลือเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลดอนตรอ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
กรรมการ ฯ 

กรรมการศูนย์ ฯ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๒ ครั้ง/ปี ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล
ดอนตรอ มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เล้ียงโค 
 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ชุมขนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๒.๘ แผนงานงบกลาง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในตำบลดอนตรอ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

๒ ประเภทเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

คนพิการในตำบลดอนตรอ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ จำนวนคนพิการ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
 

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๓ ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลดอนตรอ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนคนพิการ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
 

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๔ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนเงินที่
สมทบ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๓๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ/กชช 
๒ ค 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริง 

ข้อมูล จปฐ/กชช ๒ ค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อมูล จปฐ/
กชช ๒ ค 

ข้อมูลที่ได้รับมีความ
เป็นจริงมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

พื้นที่ตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑คร้ัง/ปี ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๓.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้นำด้าน
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพผู้นำ
ทางการเกษตร 
 

ผู้นำทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง / ปี ผู้นำด้านการเกษตรมี
ความรู้และสามารถใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ 
 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง / ปี ประชาชนได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาม
พระราชดำริ ฯ 

สำนักปลัด 

๓ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง / ปี ประชาชนสามารถนำ
ความรู้มาประกอบในการ
สร้างอาชีพได้ 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
๑๔๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๓.๓ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเส้นทางสัญจร
ปลอดภัยและน่ามอง 

เพื่อรักษาเส้นทาง
สัญจรให้มีความสะอาด 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง / ปี ประชาชนเกิดความ
สะดวกในการสัญจร 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อลด
การใช้สารเคมี 
 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
ให้ลดการใช้สารเคมี 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน สำนักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงโค 

เพื่อถ่ายพยาธิในโค โค ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ โคที่ได้รับการ
ถ่ายพยาธิ 

โคมีสุภาพที่ดีข้ึน สำนักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
ประจำตำบลดอนตรอ 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง / ปี ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

บ ผ.๐๒ 

๑๔๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้นำท้องถ่ิน/สมาชิกสภาบุคลากร  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ผู้นำท้องถ่ิน/
สมาชิกสภา
บุคลากร ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้นำท้องถ่ิน/สมาชิกสภา
บุคลากร มีความรู้เพิ่มข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๒ โครงการปรับปรุงเว็ป
ไซด์ เทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เว็ปไซด์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เว็ปไซด์ การทำงานมี
ประสิทธิภาพมาก  ขึ้น 
 

สำนักปลัด 

๓ โครงการจัดทำวารสาร 
และผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของเทศบาล 
 

วารสารประชาสัมพันธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนวารสารที่
ได้แจกให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลและผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

สำนักปลัด 

๔ โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ครบถ้วนและถูกต้อง 

แผนที่ภาษี ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จำนวนภาษีที่
จัดเก็บได้ 

สามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน 

กองช่าง/กอง
คลัง 

 



 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และขั้นตอนการ
ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

๖ โครงการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและ
สร้างความโปร่งใส
ในองค์กร 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความโปร่งใส
ในการทำงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนกังาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี การทำงานเกิดความ
โปร่งใส 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ จ้างหน่วยงานภายนอก
มาสำรวจความพึง
พอใจด้านกระบวนการ
ข้ันตอนการบริการ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

เทศบาลตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี การทำงานมี
ประสิทธิภาพข้ึน 

สำนักปลัด 

๘ โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถ่ินไทย 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลดอนตรอ
ได้มีความภาคภูมิใจใน
ปฐมบท ของ อปท.  
 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ ๑๐๐ 
คน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลดอนตรอได้มีความ
ภาคภูมิใจในปฐมบท ของ 
อปท. 

สำนักปลัด 

๙ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
การเลือกต้ัง และ
กฎหมายทั่วไป 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย การ
เลือกต้ัง และกฎหมาย
ทั่วไป 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย การ
เลือกต้ัง และกฎหมาย
ทั่วไป 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 

เพื่อเลือกต้ังผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอนตรอ 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เลือกต้ัง
ผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

ได้มี ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาลตำบล
ดอนตรอ เข้ามาดำรง
ตำแหน่ง ตามกฎหมาย ฯ 
 

สำนักปลัด 

๑๑ สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ในการจัดทำแผน  และ
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
 

จัดทำเวทีประชาคม ๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน 

สำนักปลัด 

๑๒ จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อน้อมรำลึกถึงวัน
กำเนิดเทศบาลและ
ร่วมกันทำสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี ได้ร่วมรำลึกถึงวันกำเนิด
เทศบาลและร่วมกันทำ
บริการสาธารณะ 
 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเทศบาล
สัญจร 

เพื่อออกหน่วย
บริการให้ความ
สะดวกแก่
ประชาชนในการ
ให้บริการ
สาธารณะ 

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑คร้ัง/ปี ประชาชนเกิดความ
สะดวกในการรับ
บริการด้านต่างๆ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการจัดทำ
ประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที ่

ประชาชนในตำบลดอนตรอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑คร้ัง/ปี ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
พื้นที่ 
 

สำนักปลัด 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๓ แผนงานงบกลาง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 
 

เงินค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
บำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 
 

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนเงินที่
บำรุง 

มีการจัดการด้านบริการ
สาธารณะที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

๒ 
 
 
 
 
 

ประเภทเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จำนวนเงินที่
สมทบ 

พนักงานส่วนท้องถ่ินมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

สำนักปลัด 

๓ ประเภทเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของ
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนพนักงาน
จ้าง 

พนักงานจ้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๕๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การพฒันาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๕.๓ แผนงานงบกลาง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ ประเภทเงินสำรอง
จ่าย 
 

เพื่อจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่เกิดสา
ธารณภัย 

เงินสำรองจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันต่อ
เหตุการณ์ 
 

สำนักปลัด 

๕ ประเภทค่าชำระ
หนี้เงินต้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ชำระหนี้เงินต้น 

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ จำนวนเงินที่
ชำระเป็นราย
งวด 
 

ได้ชำระหนี้สินของ
เงินต้น 

สำนักปลัด 

๖ ประเภทค่าชำระ
ดอกเบี้ย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ชำระเป็นค่า
ดอกเบี้ย 

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ๙๖,๐๐๐ ๘๖,๔๐๐ ๗๖,๘๐๐ ๖๗,๒๐๐ ๖๕,๒๐๐ จำนวน
ดอกเบี้ยที่
ชำระเป็นราย
งวด 
 

ได้ชำระหนี้สินของ
ดอกเบี้ย 

สำนักปลัด 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๔.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน/ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง /ปี ชุมชนน่าอยู่ขึ้น สำนักปลัด 

๒ โครงการลอกคลองส่งน้ำสายบ้าน
นายไม้  (จากบ่อดินกำนัน – บ้าน
นายริน  นางพา) หมู่ที่ ๔,๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 

สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๐.๙๐ เมตร  
ยาว ๘๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง  
เฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ท้องคลองกวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร  โดยขุดดินปริมาณไม่
น้อยกว่า  ๒,๔๖๕ ลบ.ม.  
 

- ๙๐,๕๐๐ - - - จำนวน
เกษตรกรที่มี
น้ำใชอ้ย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑๔๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๔.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า         
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 

เพื่อรักษาความ
สะอาดของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง /ปี ชุมชนน่าอยู่ขึ้น สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ๐๒/๑ 

๑๕๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายประดู่โพรง – 
ดอนตรอ   หมู่ที่ ๓ ตำบล
ดอนตรอ อำเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อให้การสัญจร
ไป- มา รวดเร็ว 
และเป็นเส้นทาง
ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด  ๑.๐๐ เมตร x 
๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๓๔๔ ท่อน (วางคู่) พร้อม
บ่อพัก ๘ จุด ตามแบบ 
ทต.ดอนตรอ 

- - ๒,๙๑๒,๐๐๐ - - การคมนาคม
ภายในพื้นที่สะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ 

ทำให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร 
และเป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสิ้น
ค้าการเกษตร 

กองช่าง 



 

 

 

 

แบบ ผ๐๒/๑ 
๑๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรมิคลอง
ใหม่สุรินทร์ (ถนน
สายบ้านนายวรรณ – 
ถนนปากเนตรทาง
พูน)   
 
 

เพ่ือพัฒนา
เส้นทาง
คมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๖๙๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

๑,๕๔๘,๐๐๐ - - - - ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้น
ร้อยละ  ๒๕ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
และมเีส้นทาง
ลำเลียง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



 

 

 

 

แบบ ผ๐๒/๑ 
๑๕๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ถนนสายบ้านนายวรรณ-เขต
ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา 

ปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นถนนผิว
จราจรยางพาราแอส - ฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๙๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕  
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗,๖๐๐ ตารางเมตร  พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  
จำนวน ๑ ป้าย  และป้าย
โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ดอนตรอ) 

- ๓,๖๗๘,๑๐๐ - - - มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

แบบ ผ๐๒/๑ 
๑๕๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔ โครงการซ่อมแซมถนน

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนสายปากเนตร 
– ทางพูน หมู่ที ่๑ ตำบล
ดอนตรอ อำเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ
 
 
 

เพื่อให้การสัญจร
ไป- มา รวดเร็ว 
และเป็นเส้นทาง
ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ผิวจราจรแอสฟัลท์    ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๖,๘๖๐ ตาราง
เมตร  ตามแบบ ทต.
ดอนตรอ 

- - ๒,๗๙๗,๐๐๐ - - การคมนาคม
ภายในพื้นที่สะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ 

ทำให้ประชาชน
มีความสะดวก
ในการสัญจร 
และเป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสิ้น
ค้าการเกษตร 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

แบบ ผ๐๒/๑ 
๑๕๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง LED  
ชนิดโซล่าเซลล ์
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน  การ
อนรุักษ์พลังงานให้แก่
บุคลากรและประชาชน
ในตำบลดอนตรอ 

ติดตั้งเสาไฟส่องแสงสว่าง 
LED  ชนิดโซล่าเซลล์ 
จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น  หมู่ที ่
๑ – ๕ ตำบลดอนตรอ 

- - ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ - - การใช้พลังงาน
ทดแทนในพื้นที่
ตำบลดอนตรอ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ ๕๐ 

ลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านค่าไฟฟ้าและ
การบำรุงรกัษา
อุปกรณ ์

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 รวม ๕ โครงการ   ๑,๕๔๘,๐๐๐ ๓,๖๗๘,๑๐๐ ๕๙,๗๐๙,๐๐๐ - -    



 

 

 

 

๑๕๖ 

 
บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-256๕) 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 

(บาท) 
1 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 
ค่าครุภณัฑ์
อื่นๆ 

เพื่อใหก้ารบริการน า้ประปา
แกผู้ไ้รน้ า้เพยีงพอไม่ขาด
แคลน 

จดัซือ้เครื่องสบูน า้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์

ใตน้ า้ ขนาด 1.5 Hp 220 V.AC. 

พรอ้มตูค้วบคมุและอปุกรณพ์รอ้มท่ี
จะใชง้านได ้

60,000 - 60,00๐ - 60,00๐ กองช่าง 

2 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
อื่นๆ 

เพื่อใหก้ารบริการน า้ประปา
แกผู้ไ้รน้ า้เพยีงพอไม่ขาด
แคลน 

จดัซือ้เครื่องสบูน า้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์

ใตน้ า้ ขนาด ๓ Hp 220 V.AC. 

พรอ้มตูค้วบคมุและอปุกรณพ์รอ้มท่ี
จะใชง้านได ้

80,000 - 80,000 - 80,000 กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและ
ชมุชน 

ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 จอภาพขนาดไม่
นอ้ยกว่า  ๑๙ นิว้ 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  กองช่าง 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการงานของเทศบาล 

จดัซือ้คอมพิวเตอร ์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอภาพขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 - - 30,000 - กองคลงั 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการงานของเทศบาล 

ค่าจดัซือ้โต๊ะท างาน   

ขนาด 60x100x75 ซม.   
จ านวน 1 ตวั 

2,700 - 2,700 - - ส านกัปลดั 

 

แบบ ผ. 0๓ 



 

 

 

 

๑๕๗ 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 

(บาท) 
6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 
ค่าครุภณัฑ ์

ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการงานของ
เทศบาล 

ค่าจดัซือ้เกา้อีท้  างาน 

ขนาด 53Wx50Dx95H ซม.   
จ านวน 1 ตวั 

2,200 - 2,200 - - ส านกัปลดั 

7 

 
 

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ ์

ส านกังาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการงานของ
เทศบาล 

ค่าจดัซือ้ลิน้ชกัเหล็กเก็บเอกสาร  

ขนาด 46.4x61x102 ซม. 
จ านวน 2 ตวั 

7,800 - 7,800 - - ส านกัปลดั 

๘ แผนงานเคหะและ
ชมุชน 

ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการงานของ
เทศบาล 

จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ ขนาด 

๘๐๐ VA     

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - กองช่าง 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริหารงานของ
เทศบาล 

เครื่องสแกนเนอร ์แบบที่1จ านวน 
๒ ชดุ 

๔0,000 - ๔๐,๐๐๐ - - กองคลงั 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริหารงานของ
เทศบาล 

เครื่องปริน้เตอรเ์ลเซอร ์จ านวน 1 
ชดุ มีทัง้สีและขาวด าในเครื่อง
เดียวกนั 

15,000 - ๑๕๐๐๐ - - กองคลงั 

๑๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าครุภณัฑ์
ยานพาหะ
และขนส่ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริหารงานของ
เทศบาล 

จดัซือ้รถจกัรยานยนตข์นาด   1๒
0 ซ๊ซ๊ แบบเกียธรรมดา 

๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐ - กองคลงั 

แบบ ผ. 0๓ 



 

 

 

 

๑๕๘ 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 

(บาท) 
1๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 
ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครวั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้ตูเ้คานเ์ตอรเ์ก็บของ ขนาด 6 
ฟุต 4 ประต ู 
โครงเหล็กบดุว้ยแผ่นอลมูิเนียม 

จ านวน 1 ตู ้

5,300 - - 5,300 - ส านกัปลดั 

1๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 

ขนาด 60x120x75 ซม. 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,700 - - - - กองคลงั 

1๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครวั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

ค่าจดัซือ้ตูเ้ก็บของขนาด 3 ฟุต 8 
ประต ูโครงเหล็กบดุว้ยแผ่น
อลมูิเนียม จ านวน 1 ตวั 

3,500 - - 3,500 - ส านกัปลดั 

1๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 

VA  จ านวน 1 เครื่อง 

2,800 - - 2,800 - กองคลงั 

1๖ การศึกษา ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑศึ์กษา เพื่อเป็นอปุกรณใ์นการ
เสริมสรา้งพฒันาการของ
เด็กในคน้ควา้ 

เพื่อจดัซือ้เครื่องเล่นสนามแบบฟา
สติก ชดุใหญ่ 1 ชดุ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านกัปลดั 

1๗ 

 
บริหารงานทั่วไป

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบท่ี 1 (27 หนา้/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง 

7,900 - - 7,900 - กองคลงั 

 

แบบ ผ. 0๓ 



 

 

 

 

๑๕๙ 

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 

(บาท) 
๑๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 
ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใชต้รวจสอบขอ้มลู
ต่างๆ  

จดัซือ้ระบบกลอ้งวงจรปิด  พรอ้ม
ติดตัง้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านกัปลดั 

๑๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้คอมพิวเตอร ์ชนิด       เลเซอร ์ 

หรือชนิด  LED  ขาวด า  ชนิด  

Network  แบบท่ี ๑  (๒๗ หนา้/
นาที) 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - ส านกัปลดั 

๒๐ การศึกษา ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด ๑๘๐๐ บีทีย ูจ านวน 
๓ เครื่อง 

๖๓,๐๐๐ - - - - ส านกัปลดั 

๒๑ 

 
 

การศึกษา ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครวั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริหารงานของเทศบาล 

 

จดัซือ้ผา้ม่านกนัแดด  พรอ้มติดตัง้  
จ านวน ๖ ชดุ 

๒๓,๒๒๐ - - - - ส านกัปลดั 

๒๒ การศึกษา ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

ครุภณัฑอ์ื่นๆ เพื่อใหเ้ด็กใชใ้นการออก
ก าลงักาย 

 

จดัซือ้เครื่องเล่นสนาม  จ านวน ๑ 
ชดุ 

๒๐๕,๙๗๕ ๒๐๕,๙๗๕ ๒๐๕,๙๗๕ ๒๐๕,๙๗๕ ๒๐๕,๙๗๕ ส านกัปลดั 

 

 

แบบ ผ. 0๓ 



 

 

 

 

๑๖๐ 
 

ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น จะต้องดำเน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี ้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดขึ ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของตนเองได้ต ่อไป และเพื ่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำ
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิน่  
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ว ันที ่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

                                                  ๑๖๑ 



 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์  (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ๑๖๒ 
 

                แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 



 

 

 

 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั ่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั ้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(๒) 
 

 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อื่นๆ 

(๒) 
 

 

(๗) ข ้อมูลเก ี ่ยวก ับทรัพยากรธรรมชาติ เช ่น น้ำ ป ่าไม ้ ภ ูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ ่น รูปแบบ วิธ ีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒ .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  

                                                                       

  



 

 

 

 

๑๖๓ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒ .  การว ิ เ ค ร าะห์
ส ภ า ว ก า ร ณ ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength (จ ุดแข ็ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื ้นที ่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ได ้ร ับ และการเบิกจ ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

(๑)  

๓. ยุทธศาสตร์  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๓ .๓  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand  ๔.๐ 

(๑๐) 
 

 



 

 

 

 

๑๖๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

 

๓.๖ เป ้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร ์ใน
ภาพรวม 

 

๓ . ๑ ๐  ผ ล ผ ล ิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(๕) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที ่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะนำไปสู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(๕)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
  

(๕)  
 

แผนงานหรือจ ุดม ุ ่ งหมายเพ ื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิ ต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒  Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  
 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 



 

 

 

 

                                                             ๑๖๕ 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 
    ๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
    ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



 

 

 

 

                                                                        ๑๖๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสร ุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

๑๐ 
 
 
 
 
 

 

๒.  การประ เม ินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 
 
 

 

๓.  การประ เม ินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีพ ื ้นท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

๑๐  

 
 

 



 

 

 

 

                                                                    ๑๖๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑  ความช ั ด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนดว ัตถ ุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  ม ีความช ัด เจน
นำไปสู ่การตั ้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
๕ . ๔  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ . ๖  โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)   

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป ็นมิตรก ับสิ ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที ่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจ ัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)   



 

 

 

 

                                                                           ๑๖๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(๕) 
 
 
 

 

๕.๘ โครงการแก ้ไขป ัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห ร ื อ ก า ร
เสร ิมสร ้างให ้ประเทศชาติ
ม ั ่ น ค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(๕)   

๕.๙ งบประมาณ ม ีความ
ส อ ดคล ้ อ ง ก ั บ เ ป ้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จ ัดทำโครงการได ้แก ่  (1) ความประหย ัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
  

 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถ ู ก ต ้ อ ง ต า มห ล ั ก ว ิ ธ ี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของ
การนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)   

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช ี ้วัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ท่ี 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)   

๕.๑๒ ผลที ่คาดว ่าจะได ้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ
ได้ (๓) ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)   

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ                                                                                                    

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลดอนตรอ                                       

      ……………………………………………………………………………………… 

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตำบลดอนตรอ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย แล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามความ  ข้อ ๒๒ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         พ.ศ. 

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลดอนตรอ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

      นายวัชร  สุขเก้ือ 

        นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ    

   

 

 

 


