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**************************************** 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) วรรคสอง ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป ซึ่งสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสักได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 จงึอนุมัติให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๘  เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       

                         (นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆจะ
มีแผนงานได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน และภายใต้แผนงานหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลน าเอาโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสี่ปีมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการจัดท าเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ตลอดจนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อไป 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งแผนพัฒนาฯฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตาม
ความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 

       (นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
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บทน า 

๑.๑ ลักษณะแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆจะมแีผนงานได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน และภายใต้แผนงานหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่น ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนของห้วงระยะเวลาห้าปีนั้นควรมีสภาพ     
ความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการคือ 

๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของห้วงระยะเวลาห้าปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

๓. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้
สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักราคาของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือเป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. เพ่ือแสดงจุดหมายและแผนงาน โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาตัดสินใจ ก าหนดแผนงานการด าเนินงานและใช้

ทรัพยากรการบริหารอย่างประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. เพ่ือแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาห้าปี 

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 หลักจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงานในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการ
แปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

 
หน้า ๑ 
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ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดแผนงานและจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบแนวทางการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่มีความเหมาะสม ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประสานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการภายนอก และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมดังกล่าวซึ่งสะท้อนความต้องการของประชาชนในต าบลเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสมบูรณ์และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ 
๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา โดยสรุปผลการพัฒนาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และ 

สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาเนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งๆมีแผนงานที่หลากหลายล้วน

แต่จ าเป็นในการด าเนินการ แต่มีความเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันไป 
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าในห้าปีจะสามารถปฏิบัติให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
๑. พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่

ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการ
กับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ 

๒. พิจารณาจัดท าล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แผนงานเดียวกันและระหว่าง 
แผนงาน 

๓. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการ 
เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในแต่ละปีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๔. พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานในช่วงห้าปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินในแผนพัฒนาห้าปี เพ่ือให้
สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 
 
 

หน้า ๒ 
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ส่วนท่ี  ๑  

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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   ๑.๑ ที่ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
  ต าบลดอนสัก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ (ในราชกิจานุเษกษา 
เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗) ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๔ หมู่ที่ ๙(บ้านห้วยเสียด) ถนนบ้านใน – ขนอม 
ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ ๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
๑๓๙ ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขต มีพ้ืนที่ติดอาณาเขตใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อ อบต.ปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.ควนทองและเทศบาลต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีฯ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๓ 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑ ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือคิดเป็น ๘๖,๘๗๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองเต็มพ้ืนที่จ านวน ๘ หมู่บ้านและมีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสักบางส่วน
จ านวน ๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี 
  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร 
  หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย 
  หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด(มีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสักบางส่วน) 
  หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย 
  หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 

ส่วนที่ ๑ – ๔ 
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  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักอยู่ในแนวเขตที่ราบสูงด้านตะวันออก
เป็นที่ราบสูงชายฝั่งทะเลและที่ราบชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะนกเภา  
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับอิทธิผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม 
  ๑.๔ ลักษณะดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหมวดหมู่ดินเป็นกลุ่มพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มชุดดินใน
พ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอนที่อยู่ในเขตดินชื่น กลุ่มดินที่มีความลาดชัน และพ้ืนที่อ่ืนๆเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดอยู่ใน ๒ กลุ่มชุดดิน ได้แก่พ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขังและพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื่น 
   

 
 

 ๒.๑ เขตการปกครอง  
   ๑) การปกครองท้องที่ต าบลดอนสัก แบ่งการปกครอง เป็น ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านนาตาดี หมู่ ๒ 
บ้านดอนหาร หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๕ บ้านทางข้าม  หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปากดอนสัก หมู่ ๘ 
บ้านบางน้ าจืด หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค หมู่ ๑๓ บ้าน
เขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
  ๒) การปกครองท้องถิ่นของต าบลดอนสัก มีหน่วยการปกครอง ๒ รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลเมืองดอนสัก และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๓) เทศบาลเมืองดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๕ บ้านทางข้าม 
หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปากดอนสัก หมู่ ๘ บ้านนางน้ าจืด 
  ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านนาตาดี หมู่ ๒ บ้านดอน
หาร หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๙ บา้นห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบา้นนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค หมู่ ๑๓ 
บ้านเขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
 หมายเหตุ หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองดอนสักบางส่วนจ านวน ๑ หมู่ได้แก่ หมู่ ๙ 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง   
   ต าบลดอนสักเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๒ มีหน่วยเลือกตั้ง ๑๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ บ้านนาตาดี หน่วยที่ ๒ 
บ้านดอนหาร หน่วยที่ ๓ บ้านเกาะแรต หน่วยที่ ๔ บ้านห้วย หน่วยที่ ๕ บ้านทางข้าม  หน่วยที่ ๖ บ้านท้องอ่าว หน่วยที่ ๗ 
บ้านปากดอนสัก หน่วยที่ ๘ บ้านบางน้ าจืด หน่วยที่ ๙ บ้านห้วยเสียด หน่วยที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หน่วยที่ ๑๑ บ้านเกาะ
นกเภา หน่วยที่ ๑๒ บ้านเขาแค หน่วยที่ ๑๓ บ้านเขากลอย หน่วยที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๕ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ – ๕ ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) 
 

 
 
  จ านวนประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีรายละเอียดดังนี้ 
  หมู่ที่  ๑  ครัวเรือน  ๕๓๔  ครัวเรือน    ชาย   ๑,๒๔๔  คน   หญิง  ๑,๒๒๒  คน  รวม  ๒,๔๖๖  คน 
  หมู่ที่  ๒  ครัวเรือน  ๒๘๙ ครัวเรือน     ชาย  ๓๔๖  คน    หญิง  ๓๓๕  คน  รวม  ๖๘๑     คน 
  หมู่ที่  ๔  ครัวเรือน  ๑๔๖ ครัวเรือน     ชาย  ๑๔๗  คน    หญิง  ๑๒๖  คน  รวม  ๒๗๓     คน 
  หมู่ที่  ๙  ครัวเรือน  ๔๔๒ ครัวเรือน     ชาย  ๕๓๗  คน    หญิง  ๕๘๙  คน  รวม  ๑,๑๒๖  คน 
  หมู่ที่  ๑๐  ครัวเรือน  ๓๒๔  ครัวเรือน  ชาย  ๓๙๖  คน    หญิง  ๓๙๑  คน  รวม  ๗๘๗     คน 
  หมู่ที่  ๑๑  ครัวเรือน  ๘๙    ครัวเรือน  ชาย  ๘๒    คน    หญิง  ๖๙    คน  รวม  ๑๕๑     คน 
  หมู่ที่  ๑๒  ครัวเรือน  ๒๓๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๓๔  คน    หญิง  ๒๙๗  คน  รวม  ๖๓๑     คน 
  หมู่ที่  ๑๓  ครัวเรือน  ๑๖๓  ครัวเรือน  ชาย  ๒๖๑  คน    หญิง  ๒๕๖  คน  รวม  ๕๑๗     คน 
  หมู่ที่  ๑๔  ครัวเรือน  ๒๕๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๗๘  คน    หญิง  ๓๙๙  คน  รวม  ๗๗๗     คน 
   รวมครัวเรือน  ๒,๔๗๑  ครัวเรือน  รวมชาย  ๓,๗๖๑  คน  รวมหญิง  ๓,๗๕๐  คน 
  รวมประชากรทั้งหมด  ๙  หมู่บ้าน  ๗,๔๐๙  คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๔๒๘  ครัวเรือน  
  ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอดอนสัก  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๖ เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ ๑ – ๖ 

๓,๖๒๐ ๓,๖๔๐ ๓,๖๖๐ ๓,๖๘๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๒๐ ๓,๗๔๐ ๓,๗๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

หญิง

ชาย

๓. ประชาการ 
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 ๓.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๗ ๓๖ ๘๓ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๔ ๘๔ ๑๖๘ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๒๒ ๑๑๑ ๒๓๓ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๘๗ ๒๗๔ ๕๖๑ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๕ ๑๒๓ ๒๕๘ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๖๔ ๑๓๘ ๓๐๒ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๕๔ ๓๕๒ ๗๐๖ 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๓๕๕ ๑,๓๓๒ ๒,๖๘๗ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๔๓ ๕๕๘ ๑,๑๐๑ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๑๓ ๖๖๐ ๑,๒๗๓ 
รวมทั้งหมด ๓,๗๐๔ ๓,๖๖๘ ๗,๓๗๒ 

 
 
 ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๓ ๓๐ ๗๓ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๗ ๘๗ ๑๗๔ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๒๗ ๑๐๗ ๒๓๔ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๘๗ ๒๖๗ ๕๕๔ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๒๘ ๑๓๑ ๒๕๙ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๕๘ ๑๓๔ ๒๙๒ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๖๙ ๓๖๔ ๗๓๓ 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๓๑๙ ๑,๒๘๓ ๒,๖๐๒ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๖๐ ๕๙๗ ๑,๑๕๗ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๔๓ ๖๗๖ ๑,๓,๙ 
รวมทั้งหมด ๓,๗๒๑ ๓,๖๗๖ ๗,๓๙๗ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๗ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
  ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๗ ๔๒ ๘๙ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๖ ๗๐ ๑๕๖ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๑๖ ๑๑๒ ๒๒๘ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๗๗ ๒๔๓ ๕๒๐ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๓ ๑๔๗ ๒๘๐ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๔๕ ๑๒๔ ๒๖๙ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๗๖ ๓๕๗ ๗๓๓ 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๒๗๑ ๑,๒๕๖ ๒,๕๒๗ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๘๖ ๖๒๘ ๑,๒๑๔ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๕๘ ๗๐๕ ๑,๓๖๓ 
รวมทั้งหมด ๓,๖๙๕ ๓,๖๘๔ ๗,๓๗๙ 

 
 
 ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๕๘ ๓๗ ๙๕ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๓ ๖๑ ๑๔๔ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๑๔ ๑๒๐ ๒๓๔ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๗๖ ๒๓๗ ๕๑๓ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๖ ๑๔๖ ๒๘๒ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๓๓ ๑๒๓ ๒๕๖ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๘๖ ๓๖๔ ๗๕๐ 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๒๕๕ ๑,๒๔๓ ๒,๔๙๘ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๖๑๑ ๖๓๖ ๑,๒๔๗ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๖๕ ๗๑๕ ๑,๓๘๐ 
รวมทั้งหมด ๓,๗๑๗ ๓,๖๘๒ ๗,๓๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๘ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
 
 ๔.๑ การศึกษา 
   ๔.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๖ แห่ง(โรงเรียนขยายโอกาส  ๑  แห่ง) 
   (๑)  โรงเรียนบ้านน้ าฉา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๓/๗   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๙๒/๘๘   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๙  
   (๒)โรงเรียนวัดสิงขร จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๕   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๗๑/๕๙   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๒ 
   (๓)  โรงเรียนห้วยเสียด จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๔   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๒๓/๑๘   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๔)  โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๒/๑๓   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔๒/๕๗   คน ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๐ 
    (๕)  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔/๕   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑    
  ๔.๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๒ ศูนย์ได้แก่ 
   (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด  จ านวนครู(แยกชาย/หญิง) ๐/๒ คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๒๐/๒๑  คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ 
   (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า    จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๑๕/๑๒   คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
  ๔.๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๒  แห่งได้แก่ 
   (๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะนกเภา ที่ตั้ง...หมู่ที่ ๑๑ 
   (๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางก า  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 
    - ร้านขายยาแผนโบราณ  ๑ แห่ง 
    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๙ แห่ง 
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๙๙ 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  ข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๒๒ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑๒๓ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มจี านวน ๑๖๐ คดี            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๐๒ คดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
 ๔.๔ ยาเสพติด 
  ข้อมูลสถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๒๐๑ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒๔๐ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มจี านวน ๓๔๔ คดี            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๖๙ คดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ จ านวน ๙๑๐ คน ผู้รับเบี้ยยังชพีผู้พิการ จ านวน
๑๓๗ คน และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ จ านวน ๑๒ คน 

ส่วนที่ ๑ – ๙ 

๔. สภาพทางสังคม 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) การคมนาคม(ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.) 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อถนน 

 
หมู่ที่ 

ขนาด ชนิด หมายเหตุ 
กว้าง ยาว คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง  
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร  

๑ ควนน้อย ๑ ๕ ๑,๓๙๐ ๐ ๐ ๑,๐๔๐  
๒ สันติสุข ๑ ๖ ๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๕๓๐ ๓,๙๕๐  
๓ สันติสุข ซอย ๑ ๑ ๖ ๑,๕๑๓ ๐ ๐ ๑,๕๑๓  
๔ สระหลวง ๑ ๕ ๑,๗๖๔ ๗๐๐ ๐ ๑,๐๖๔  
๕ ชลประทาน ๑ ๕ ๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐  
๖ ชลประทาน ซอย ๑ ๑ ๔ ๒๖๔ ๐ ๐ ๒๖๔  
๗ บ้านนาเหนือ ๑,๒ ๖ ๒,๗๒๐ ๒๓๐ ๒,๔๙๐ ๐  
๘ เขาน้ าซับ ซอย ๑ ๑ ๖ ๑,๒๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๐๐  
๙ อยู่ดีมีสุข ๑ ๖ ๑,๙๖๑ ๑๐๐ ๙๐๐ ๙๖๑  
๑๐ เขาน้ าซับ-เขาสามหน้า ๑,๑๒ ๖ ๗,๓๓๙ ๐ ๕,๙๔๒ ๑,๓๙๗  
๑๑ พ่อตาหูนบ ๑,๒ ๖ ๑,๓๕๐ ๐ ๖๘๔ ๖๖๖  
๑๒ ห้วยพอ ๒ ๖ ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ ๐  
๑๓ เทดา-พิงกรง ๒ ๖ ๑,๖๐๐ ๓๐๐ ๐ ๑,๓๐๐  
๑๔ ดอนหาร - น้ าฉา ๒ ๖ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๐ ๐  
๑๕ ภักดีไทย ๒ ๔ ๘๖๐ ๐ ๐ ๘๖๐  
๑๖ ศิลาทอง ๒,๙ ๖ ๒,๒๐๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐  
๑๗ ท่ากระดาน ๒ ๖ ๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐  
๑๘ ดอนหาร-พิงกรง ๒ ๕ ๘๗๕ ๐ ๔๗๕ ๔๐๐  
๑๙ เขาบางโสม ๒,๙ ๖ ๓,๙๗๔ ๕๙๕ ๒,๓๕๐ ๑,๐๕๙  
๒๐ บ้านห้วย-ดอนดาน ๔ ๖ ๑,๗๗๘ ๔๒๘ ๑,๓๕๐ ๐  
๒๑ ดอนดาน-รอยต่อไชยคราม ๔ ๖ ๑,๔๙๔ ๔๔๐ ๔๗๗ ๕๗๗  
๒๒ บ้านห้วย-หนองห้าง ๔ ๖ ๒,๖๔๒ ๐ ๐ ๒,๖๔๒  
๒๓ บ้านห้วย-หนองห้าง ซอย ๑ ๔ ๔ ๖๐๐ ๐ ๐ ๖๐๐  
๒๔ ดอนเสาธง-พังหาชี ๔ ๖ ๑,๕๐๐ ๔๖๒ ๓๒๖ ๗๑๒  
๒๕ ซอยท่าเรือ ๔ ๔ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐  
๒๖ เขาหมาก ๙,๑๓ ๖ ๒,๗๕๑ ๐ ๐ ๒,๗๕๑  
๒๗ หนองนายเป้า ๙,๑๓ ๖ ๓,๕๐๐ ๒๐๐ ๘๐๐ ๒,๕๐๐  
๒๘ ห้วยเสียด ๙ ๖ ๔,๓๐๐ ๑,๗๙๐ ๒,๒๑๐ ๓๐๐  
๒๙ ห้วยเสียด ซอย ๑ ๔ ๔ ๕๓๓ ๐ ๐ ๕๓๓  
๓๐ ห้วยเสียด ซอย ๒ ๙ ๔ ๖๙๒ ๐ ๐ ๖๙๒  
๓๑ ถ้ าแก่นจันทร ์ ๙ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  

ส่วนที่ ๑ – ๑๐ 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อถนน 

 
หมู่ที่ 

ขนาด ชนิด หมายเหตุ 
กว้าง ยาว คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง  
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร  

๓๒ เขาใต้ป่า ๙ ๖ ๑,๙๐๐ ๐ ๐ ๑,๙๐๐  
๓๓ เขาหลัก ๙ ๖ ๒,๐๖๓ ๖๕๕ ๐ ๑,๔๐๘  
๓๔ ควนเนียง ๙ ๑๒ ๒,๘๕๐ ๖๙๐ ๐ ๒,๑๖๐  
๓๕ ควนเนียง ซอย ๑ ๙ ๖ ๙๖๐ ๐ ๐ ๙๖๐  
๓๖ ซอยน้ าตกหัวคลอง ๙ ๔ ๑๘๕ ๐ ๐ ๑๘๕  
๓๗ หัวคลอง ๙,๑๓ ๖ ๓,๑๙๐ ๒,๔๔๐ ๗๕๐ ๐  
๓๘ หัวคลอง ซอย ๑ ๙ ๕ ๓๐๐ ๐ ๐ ๓๐๐  
๓๙ เอราวัณ ๑๐,๑๔ ๖ ๒,๗๐๐ ๐ ๒,๗๐๐ ๐  
๔๐ เอราวัณ ซอย ๑ ๑๐ ๖ ๖๕๐ ๐ ๖๕๐ ๐  
๔๑ เอราวัณ ซอย ๒ ๑๐ ๖ ๑,๒๐๐ ๐ ๑,๒๐๐ ๐  
๔๒ เอราวัณ ซอย ๓ ๑๐ ๖ ๔๕๙ ๔๕๙ ๐ ๐  
๔๓ อ่าวหมาเถื่อน ๑๐ ๕ ๖๕๘ ๐ ๖๕ ๐  
๔๔ หน้าเขา ๑๐ ๖ ๒๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐  
๔๕ คชสาร ๑๐ ๖ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๐ ๗๗๐  
๔๖ ช่องคันเป็ด ๑๒ ๖ ๔,๗๘๘ ๐ ๕๓๐ ๔,๒๕๘  
๔๗ เขาสามหน้า ๑๒ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  
๔๘ รุ่งเรือง ๑๒ ๖ ๑,๕๐๐ ๗๒๗ ๐ ๗๗๓  
๔๙ อุดมสุข ๑๒ ๖ ๓,๐๐๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๓๑๐  
๕๐ ต้นบก – เขาสามหน้า ๑๒ ๖ ๒,๕๙๕ ๐ ๒,๕๙๕ ๐  
๕๑ ห้วยหินกลิ่ง -ช่องคันเบ็ด ๑๒ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  
๕๒ เขากลอย ซอย ๑ ๑๓ ๖ ๑,๒๙๗ ๐ ๐ ๑,๒๙๗  
๕๓ เขากลอย ซอย ๒ ๑๓ ๔ ๒๘๓ ๐ ๐ ๒๘๓  
๕๔ เขากลอย ซอย ๓ ๑๓ ๖ ๓๐๐ ๐ ๓๐๐ ๐  
๕๕ เขากลอย ซอย ๔ ๑๓ ๖ ๑,๕๔๖ ๑,๒๐๔ ๒๘๙ ๕๓  
๕๖ เขากลอย ซอย ๕ ๑๓ ๖ ๒,๗๓๕ ๐ ๑,๖๒๕ ๑,๑๑๐  
๕๗ เขากลอย ซอย ๖ ๑๓ ๕ ๓๐๐ ๐ ๐ ๓๐๐  
๕๘ นางก า – หัวคลอง ๑๔ ๖ ๒,๗๙๒ ๐ ๑,๔๔๔ ๑,๓๔๘  
๕๙ สามัคคี ๑๔ ๖ ๒,๑๖๒ ๐ ๐ ๒,๑๖๒  
๖๐ รังสีร่วมมิตร ๑๔ ๕ ๒,๙๐๐ ๐ ๐ ๒,๙๐๐  
๖๑ เขาพองาม ๑๔ ๖ ๑,๕๕๐ ๐ ๑,๕๕๐ ๐  
๖๒ บุบผาสวรรค์ ๑๔ ๓ ๑๕๐ ๐ ๐ ๑๕๐  
๖๓ สามโซน ๑๔ ๕ ๓,๐๐๐ - ๔๓๐ ๒,๕๗๐  
๖๔ ตาเว ๑๔ ๕ ๑,๕๐๐ ๐ ๐ ๑,๕๐๐  

 
ส่วนที่ ๑ – ๑๑ 
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แผนภูมิเปรียบเทียบถนนในเขต อบต.ดอนสัก 

 
 

 ถนนลาดยางทางหลวงชนบทอยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๔.๗ เมตร 
 ถนนลาดยางของ อบจ.อยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๒ สาย ระยะทาง ๑๒.๘๐๙ เมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ๕.๒.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าที่ใช้จ านวน  ๒,๓๔๒  ครัวเรือน  จ านวน   ๙  หมู่บ้าน 
  ๕.๒.๒ จ านวนครัวเรือนใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน   ๘๖   ครัวเรือนจ านวน  ๑   หมู่บา้น (หมู่ที่ ๑๑) 
  ๕.๒.๓ จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   ๙๒   ครัวเรือน (แยกแต่ละหมู่บ้าน) 
   (๑) หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๑๔ ครัวเรือน 
   (๒) หมู่ที่ ๒ จ านวน  ๑ ครัวเรือน 
   (๓) หมู่ที่ ๔ จ านวน  ๖ ครัวเรือน 
   (๔) หมู่ที่ ๙ จ านวน  ๗ ครัวเรือน 
   (๕) หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๒ ครัวเรือน 
   (๖) หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  - ครัวเรือน 
   (๗) หมูที่ ๑๒ จ านวน  ๔๓ ครัวเรือน 
   (๘) หมูที่ ๑๓ จ านวน  ๑๐ ครัวเรือน 
   (๙) หมู่ที่ ๑๔ จ านวน  ๙ ครัวเรือน 
    - ราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๑๒ 
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 ๕.๓ การประปา 
  ๕.๓.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ ๙๓๒ ครัวเรือน 
    (๑) ประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๗ แห่ง 
   ๑.๑ หมู่ที่  ๒  จ านวน ๑๔๒ ครัวเรือน ๑.๕ หมู่ที่  ๙ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน
   ๑.๒ หมู่ที่  ๔  จ านวน ๔๔ ครัวเรือน ๑.๖ หมู่ที่  ๑๐ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน
   ๑.๓ หมู่ที่  ๑๒  จ านวน ๑๖๒ ครัวเรือน ๑.๗ หมูท่ี่  ๑๔ จ านวน ๑๗๓ ครัวเรือน
   ๑.๔ หมู่ที่  ๑๓  จ านวน ๑๒๑ ครัวเรือน  
   (๒) ประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน ๑๐๐ ครัวเรือน 
   ๒.๑  หมู่ที่ ๑ จ านวน ๘๐ ครัวเรือน 
   ๒.๒  หมู่ที่ ๙ จ านวน ๒๐ ครัวเรือน 
   - สระน้ า   ๑๑ แห่ง 
   - ฝาย   ๗ แห่ง 
 ๕.๔ โทรศัพท ์
  - โทรศัพท์ในครัวเรือน   ๔ แห่ง (ม.๑ , ๙ , ๑๐ , ๑๔) 
  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน  ๑ แห่ง 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน ๒ แห่ง (ม.๑ , ม.๑๑) 
 
 
 
 ๖.๑ การเกษตร 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ท าการเกษตร ประมาณร้อยละ  ๘๐  ของพ้ืนที่ (สวนยางพารา ส่วนปาล์มน้ ามันและสวนผลไม้) 
 - ท าการค้าขาย รับราชการ และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ ๕ 
๖.๒ การประมง 
 - ท าการประมง ประมาณร้อยละ ๑๕ 
๖.๓ การปศุสัตว์ 
๖.๔ การบริการ 
 ๖.๔.๑ โรงแรม/บังโล/รีสอร์ท จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๑.๑) ตาลเดี่ยว  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๒)  มลลดา    ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๔ 
  (๑.๓)  เชิงผา     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๔)  สวนปาล์มรีสอร์ท  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๑.๕) วังสาหร่าย  ที่ตั้ง หมู่ ๑๐ 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๑๓ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๕ การท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ๖.๕.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ หาดนางก า หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า , เกาะนกเภา หมู่ ๑๑ 
บ้านเกาะนกเภา และน้ าตกหัวคลอง หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย 
 ๖.๕.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา คือ วัดสิงขร หมู่ ๒ บ้านดอนหาร ซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ๖.๖.๑ โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๓.๑)  บริษัทพีซีปาล์ม ๒๕๕ จ ากัด ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 
  (๓.๒)  หจก.จุฑารัตน์คอนทรัคชั่น ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๓)  โรงน้ าแข็งอิสระ ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๔)  โรงน้ าแข็งสินสุรีย์  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
   (๓.๕)  โรงเลื่อยโชควลัย ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ๖.๗.๑ ปั๊มน้ ามัน จ านวน    ๒ แห่ง 
  (๒.๑)  พีทีปิโตรเลียม  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑ 
  (๒.๒)  ปั๊มน้ ามันนายโชติ     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 

  ๖.๗.๒ กลุ่มพัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจธรรม  ๑ กลุ่ม ๓๖๑ คน 
  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ๘ กลุ่ม ๘ หมู่ 
  - กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อ   ๒ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒ , ๔) 
  - ตลาดนัดชุมชน    ๓ แห่ง ๓ หมู่ (ม.๑ , ๒ , ๑๔) 
  - ศูนย์รวมยางเกษตรอ าเภอดอนสัก ๑ แห่ง ๑ หมู่ (ม.๙) 
  - กลุ่มเกษตรกรปลูกผลไม้   ๑ กลุ่ม ๗๘ คน (ม.๑๔) 
  - กลุ่มอาชีพประมง   ๒ กลุ่ม ๖๐ คน (ม.๑๐, ๑๑) 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๑ กลุม่ ๓๕ คน (ม.๑,๑๐) 
  - กลุ่มเลี้ยงแพะ    ๑ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒) 
  - กลุ่มกองทุนปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ๑ กลุ่ม ๕๔ คน (ม.๑๒) 
  - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง    ๒ กลุ่ม ๓๒ คน (ม.๙, ๑๓) 
  - กลุ่มย่อยอาหารสัตว์   ๑ กลุ่ม ๒๐ คน (ม.๒) 

๖.๘ แรงงาน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มผู้อยู่ในวัยท างาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 871,876 คน พบว่าเป็นผู้อยู่
ในก าลังแรงงาน จ านวน 613,705 โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท าจ านวน 607,746 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 ของผู้
อยู่ในก าลังแรงงาน ทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงานจ านวน 5,789 คน ร้อยละ 0.95 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ที่มา : 
ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรานี 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๑๔ 
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 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดและมีวัด ดังนี้  
  ๗.๑.๑ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน  ๓ แห่งได้แก่ 
   (๑)   วัดนาตาดี ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ 
   (๒)   วัดสิงขร ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ 
   (๓)   วัดนางก า ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
  ๗.๑.๒ มีส านักสงฆ์คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน ๔ แห่งได้แก่ 
   (๑)   ส านักสงฆ์สวนป่าสุวิทย์ ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๒)  ส านักสงฆ์เกาะนกเภา ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑ 
   (๓)   ส านักสงฆ์เขากลอย  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๓ 
   (๔)   ส านักสงฆ์ถ้ าพองาม ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 
 ๗.๒ งานประเพณีและงานประจ าปี 
 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 
 
 ๘.๑ น้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า, ล าห้วย  ๑๐ สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ ๓ แห่ง 

  แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ 
 - ทุ่งสาธารณะประโยชน์นาตาดี(สระน้ า) หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๘๓  ไร่  ๑  งาน  ๔๙  ตารางวา 
 - ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาเหนือ   หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๒๕  ไร่ 
 - สระน้ าหนองจิก   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่
 - สระน้ าพังหาชี    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - สระน้ าห้วยน้ าเน่า   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒๔  ไร่ 
 - บ้านห้วยแก้ว    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๙  ไร่ 
 - สวนป่าควนเนียง   หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๒๑  ไร่๓๐  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองนายเป้า   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑  ไร่  ๒  งาน 
 - สวนป่าริมคลองโฉ   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ)  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 

 ๘.๒ ป่าไม ้
 ๘.๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยคราม – วัดประดู่ หมู่ที่ ๑, ๑๒ 
  - ป่าชายเลนดอนสัก  หมู่ที่ ๒, ๔, ๙ 
  - สวนป่าริมคลองโฉ  หมู่ที่ ๙, ๑๓, ๑๔ 

 
ส่วนที่ ๑ – ๑๕ 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๘.๓ ภูเขา 
  เขาน้ าซับ หมู่ ๑ , เขาวัดสิงขร หมู่ ๒ , เขายายอาม เขานูด เขาหมาก หมู่ ๙ , เขาช้าง เขาตก เขานุ้ย     
หมู่ ๑๐ , เขาเกาะนกเภา หมู่ ๑๑ เขาสามหน้า เขาพระ เขาส านักสงฆ์แม่จ าเนียร หมู่ ๑๒ ,  เขากลอย หมู่ ๑๓  
 ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - สวนป่าริมคลองโฉ   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ)  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองจิก   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่
 - สระน้ าพังหาชี    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - ป่าชายเลน    หมู่ที่ ๒,๔,๙ 

 ๙. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ – ๑๖ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๒  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  ๑.๑การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๒การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  ๑.๓การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๑.๔การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุระดับ 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๒.๒พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตร 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๓.๑พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  ๓.๒สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  ๓.๓สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๔.๑สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ๔.๒สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๖.๑การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๖.๒การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  ๖.๓การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  ๖.๔การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๕การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖.๖การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย  เป็นธรรมและสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ – ๑๗ 



ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ด้าน 
 

 
 
 
 
 

 

๑. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปี 
๒๕๗

๙ 

ปี 
๒๕๖

๐ 

ระยะที่ ๑ 
๕ ปี 

แผน ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ระยะที่ ๒ 
๑๐ ปี 

แผน ๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

ระยะที่ ๓ 
๑๕ ปี 

แผน ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๗๐ – 

๒๕๗๔ 

ระยะที่ ๔ 
๒๐ ปี 

แผน ๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์   ๒. การเสรมิความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน ๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ด้านความมั่นคง      ๖. การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์  ๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ   ๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้าน และภูมภิาค 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

      ๑.๒ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ใช้กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียบ มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Country 
Strategic Positioning) ให้สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศและบริบทในอนาคต 
  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและการบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมและรายสาขา การ
พัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การเน้น
การเติบโตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาพ้ืนที่ ภาค และเชื่อมโยงภูมิภาค โดยมีแนวทางการ
พัฒนาคือ 
 ๑) เร่งรัดการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนการเป็นรากฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
สมัยใหม่ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการใช้ประโยชน์จาก
ประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุน 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ทั้งในด้านของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านศักยภาพของบุคลากร รวมไปถึงในด้านแรงงานให้มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้
เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล และปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก 
 ๓) พัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด สนับสนุนการ
ท าแผนแม่บทภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน เร่งสร้างบุคลากรด้านการเกษตร และสร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย 
รวมไปถึงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔) พัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพคนทุกทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจน
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๕) สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สร้างความม่ันคงทางรายได้และ
โอกาสในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๑๙ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

รวมไปถึงการพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค และการสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมผู้สูงอายุ 
 ๖) พัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก อาทิ แก้ปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและในภูมิภาค 
 ๗) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อ
การเติบโตสีเขียว อาทิเช่น ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการ
สร้างงานสีเขียว ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงภัยพิบัติและ
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 ๒. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งการเตรียมการรองรับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
  ๒.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ เกิดการ
รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและมีช่องทางกระจายสินค้าที่กว้าง นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากลุ่มนักลงทุนที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบและสะดวกต่อ
การขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมากข้ึน
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่โดยอาจจะต้องมี
นโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  ๒.๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแล
ทรัพยากรและจัดการอย่างระบบโดยการเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นการ
จัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมใน
การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อ
ชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  ๒.๕ การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ือ
อาทรและมีความม่ันคง 
  ๒.๖ การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่
ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนา
มาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอน
ให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชน
เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
นั้นนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน
แล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วย
ให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  ๒.๗ การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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      ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของ
ชุมชนที่เข้มแข็ง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์รวม 
๑) สร้างความม่ันคง มั่งค่ังแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดด้วยระบบ

การบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน)ที่มีประสิทธิภาพ 
๒) ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ การพัฒนายาพารา

และปาล์มน้ ามันของประเทศ 
๓) พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
๔) สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน(green area) 
๕) จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้ศักยภาพในการรองรับการพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑ พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ 
 ๒ การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 ๓ สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ๔ การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 

      เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและ 

      การขนส่งโลจิสติกส ์ 
2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 
ส่วนที่ ๒ – ๒๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 

      พันธกิจ (Missions) 
1.  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)  

                 ให้มีความม่ังคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
             2.  พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
             3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
    4.  บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  5  ประเด็น (Strategic issues) 
  1.  การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
  2.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  3.  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
  4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
  5. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  

1) มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น 
2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

            
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

๑) จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก     

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ         

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
              1)   ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
              2)   เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
              3)   ประชาชนมีสุขภาวะ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
             1) ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลัก มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  2) พ้ืนที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ป่าบก ป่าชายเลน) 
  3) ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๒๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม 
 
 

๑. มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ยางพาราและปาลม์น้ ามัน 
 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา(ร้อย
ละ ๒/ปี) 
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การแปรรปูยางพารา(ร้อยละ 
๑/ปี) 
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อ
ไร่ (ร้อยละ ๑๐/ปี) 
๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตรา
การสกัดน้ ามันปาล์ม (Palm 
oil yield) (ร้อยละ ๐.๕/ปี) 

๑. พัฒนาภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร
(การผลติ การแปรรูป 
การตลาด) เพื่อเพิ่มมลูค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๒. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

๑. ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านพืช
เทียบกับฟาร์มที่ยื่นขอ 
๒. ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับ
การรองรับมาตรฐาน(ประมง)
เทียบกับฟาร์มที่ยื่นขอ 
๓. ร้อยละของผลติภณัฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) 
๔. ร้อยละของผลติภณัฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) (ร้อยละ ๘๐/ปี) 

๒. ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช . ประมง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

๑. จังหวัดมีการจัดการ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวท่ี
ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๓/
ปี) 

๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวดัให้ตอบรับ
กระแสการท่องเที่ยวโลก 
๒. บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ภาคใต้
ตอนบน (Logistics Hub) 

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิ
สติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพใน
การแข่งขันระดับประเทศ 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขา
การขนส่งสถานท่ีเกย็สินค้า
และการคมนาคม (ร้อยละ ๑/
ปี) 

๑. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและศูนยโ์ลจิสติกส ์

 
ส่วนที่ ๒ – ๒๔ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนา
สังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๑. ชุมชนและแหล่งเที่ยวหลัก
มีความปลอดภัยและสงบสุข 

๑. ร้อยละที่ลดลงของคดียา
เสพติด (ร้อยละ ๑๐/ปี) 
๒. ร้อยละที่ลดลงของคดี
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน (ร้อยละ ๑/ปี) 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว
นานาชาติและชุมชน 

๒. เยาวชนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่
(๑๕ ปี) 
๒. ค่าเฉลี่ย O-net ม. ๓ (ร้อย
ละ ๓ ต่อปี) 
๓. จ านวนเยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริม
ศักยภาพการแข่งขัน 

๑ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ของเยาวชนเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้าง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

๑. ชุมชนและเมืองท่องเที่ยว
หลักมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี

๑. ร้อยละของปริมาณขยะที่
ลดลง (ร้อยละ ๐.๐๑/ปี) 
๒. คุณภาพน้ า (ผิวดิน/ทะเล
และชายฝั่ง) มีคณุภาพอยู่ใน
เกณฑร์ะดับพอใช้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของสถานีท่ีมีการ
ตรวจวัด : คิดจากฐานของ
สถานีตรวจวดัคณุภาพน้ าแต่
ละปี (ร้อยละ ๘๐/ปี) 

๑. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ (ขยะ/น้ า
เสีย) 

 ๒. พื้นที่ป่ายังคงความอุดม
สมบูรณ์และมีพื้นที่สเีขียว
เพิ่มขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 

๑. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวท่ี
เพิ่มขึ้นจากพ้ืนท่ีป่าของจังหวัด 
(ร้อยละ ๐.๐๕/ปี) 

๑. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ๓. ชุมชนเสี่ยงภยัมีความพร้อม
ในการจัดการภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

๑. ร้อยละของชุมชนพื้นที่เสี่ยง
ภัยที่ไดร้ับการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ/เพิ่มชึ้นร้อยละ 
๑๐ ต่อป ี
 

๑. ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติและสาธารณ
ภัย 

  

 

 

 

 
ส่วนที่ ๒ – ๒๕ 
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     ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   “โครงสร้างพ้ืนฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ 
  ๑. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
  ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
  ๓. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค 
  ๕. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา 
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๗. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
  ๘. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  ๙. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑๐. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๑๒. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑๓. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ 
  ๑. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกย่อง เชิดเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
  ๒. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๕. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการ
บริหารจัดการน้ า 
  ๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
  ๗. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 
  ๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  ๙. การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม 
  ๑๐. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๑. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๑๒. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความสมานฉันท์ ให้สังคม
สงบสุข 
  ๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ๑๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๕. พัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ส่วนที่ ๒ – ๒๖ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๙ ยุทธศาสตร์
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความม่ันคงของชาติ    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

      ๑.๕ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

  นโยบายเร่งด่วนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  - ปรับปรุงก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ให้เป็นสถานที่ท่ีอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
  - ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลดอนสักเชิงอนุรักษ์ และรักษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไว้ 
  - จัดกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัว เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของมนุษย์ 
เพ่ือสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
 
  - บริการไฟฟ้าสาธารณะส่องทางถนนสายหลักในเขตอ าเภอดอนสัก เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  - จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ซอย ในเขต อบต.ดอนสักหมู่บ้าน 
  - จัดให้มีศูนย์ อปพร.ในเขต อบต.ดอนสัก เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในต าบลดอนสัก 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - พัฒนาและปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย 
  - พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง 
  - พัฒนาปรับปรุงการระบายน้ า สร้างท่อกลมท่อเหลี่ยม เพื่อป้องกันถนนช ารุดและการเกิดอุทกภัย 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น 
  - ส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนและกลุ่มต่างๆในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  - สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ – ๒๗ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  ด้านสังคม 
  - พัฒนาเยาวชน และเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรอย่างแท้จริง 
  - สร้างสภาองค์กรชุมชน เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชนในชุมชน มีจิตส านึกเป็นประชาธิปไตย เพ่ือสังคม
พ่ึงตนเอง มีความถูกต้องร่วมใจกันพัฒนา 
  - ส่งเสริมการประชุมสภาสัญจร เพ่ือรับฟังและหาสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
  - ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ และคนยากจน 
  ด้านสาธารณูปโภค 
  - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
  - พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือบริการประชาชน 
  - พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเลือกหาอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี 
  ด้านการศึกษา 
  - พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพสูง 
  - พัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชนด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านอาชีพและสังคม 
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ถูกท าลาย 
  - ส่งเสริมพัฒนาสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ในต าบลดอนสักและพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  ด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
  - ส่งเสริมและพัฒนากีฬาท้องถิ่น กีฬาอ าเภอ กีฬาจังหวัด 
  - สนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
  ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมและสืบสวนประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๒๘ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์
   “ชุมชนเข้มแข็ง ภาคเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งเที่ยวสู่ความยั่งยืน” 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ๒.๓ เป้าประสงค ์
   ๑. มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
   ๒. มีการส่งเสริมการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. 

๓. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
๕. สร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
๗. แหล่งท่องเที่ยวได้รับฟ้ืนฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
๘. การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี 
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น    

                                        
  ๒.๔ ตัวชีว้ัด 
   -ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล  
   - ระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน/เกษตรต าบลดอนสักเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   - ร้อยละการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
   - ระดับความส าเร็จการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   - ระดับความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยที่ต่อเนื่อง 
   - ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   - ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสีขาว 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๒๙ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
   - เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
   - เพ่ือให้มีการส่งเสริมการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. 

- เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
- เพ่ือสร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
- เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

   - เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับฟ้ืนฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ 
   - เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี 
   - เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   - เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติด 

  ๒.๖ กลยุทธ ์
   ๒.๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   ๒.๖.๒ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและแสงสว่าง 
   ๒.๖.๓ พัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
   ๒.๖.๔ พัฒนาการศึกษา 

๒.๖.๕ พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๖.๖ พัฒนาสวัสดิการและสาธารณสุข 
๒.๖.๗ พัฒนาสร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
๒.๖.๘ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๖.๙ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๖.๑๐ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 
๒.๖.๑๑ ส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
๒.๖.๑๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๖.๑๓ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

   ๒.๖.๑๔ พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๖.๑๕ พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒.๖.๑๖ ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 
๒.๖.๑๗ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๖.๑๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการป้องกันยาเสพติด 
๒.๖.๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๓๐ 
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๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

๓. การบริหารจัดการแหล่งเที่ยวและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ       ๔. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านที่ดี 
          

 

 

๕. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ     ๖. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน          จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

 

      
๗. ส่งเสริมการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ – ๓๑ 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Postioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

๑.๑ การพัฒนาเส้นทางใหไ้ด้มาตรฐานเชื่อมต่อ 
ถนนสายหลัก 
๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
และอุปโภค 

๒.๑ มีการส่งเสริมการศึกษาไดม้าตรฐาน สมศ. 
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
๒.๒ ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
๒.๓ สร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลัง
กาย 
๒.๔ ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู ่
 

๓.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้
ได้มาตรฐาน 
๓.๒ ฟื้นฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรใน
พื้นที ่

๔.๑ การบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการ
บริหารจดัการทีด่ ี
 

๕.๑ พัฒนาองค์กรการป้องกัน
และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้มีความเข้มแข็ง 

๖.๑ ส่งเสริมคณุค่าทางศาสนา
และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ชุมชน/หมูบ่้านเป็น
หมู่บ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติด 
 

กลไกหลักการและทิศ
ทางการเชื่อมประสาน

กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

เข้มแข็ง 
 



๒.๘ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ตาม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
การเสริมและ

สร้าง
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรก์าร
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อการ
พัฒนาที่
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่นคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการทจุริต
ประพฤติมชิอบ 

และธรรมาภิบาล
ในสังคม 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การบริหารจัดการจัดการเพือ่เพิม่มูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามนั 

การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐาน
ทรัพยากรและเอกลกัษณ์ของพื้นที ่

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย
และมีศกัยภาพในการส่งออก 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสตกิส์ให้รองรับการค้า การลงทนุ การท่องเที่ยว 

การเกษตรและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขนัภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การเชื่อมโยงทาง
คมนาคมและศูนย์โลจิสตกิส์
ภาคใต้ตอนบน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพัฒนาสังคม
ปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทีม่ั่นคงและมี

สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความมั่นคง
ของชาต ิ

ยุทธศาสตรก์าร
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิ 
อนรุักษ์ ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว และอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาบรกิาร
สาธารณะเข้าสู่

ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการมี

ส่วนรว่ม
ทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.

ดอนสัก 

ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรก์าร
ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวและ
บริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรก์ารจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีพ้ืนที่ ๑๓๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่กว้าง
มีปัญหามากในเรื่องของเส้นทางของหมู่บ้านเพราะเป็นพื้นเกษตรเนื่องจากฤดูแล้งถนนจะมีมลพิษจากฝุ่นละอองจะมีปัญหา
กับชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมถนนและฤดูฝนพ้ืนที่ราบเชิงเขาน้ าจะกัดเซาะถนนได้รับความเสียหายส่วนที่ราบลุ่มถนนน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานานโดยเฉพาะหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ ที่บางปีจะมีปัญหาน้ าท่วมที่รุนแรง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักจึงต้อง
แก้ไขปัญหาโดยดูสภาพพ้ืนที่ทางน้ าหรือสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ าโดยรวมทั้งหมด 
 ประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนดอนสักมีพ้ืนที่ลักษณะชายฝั่งทะเล สามารถพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลให้มีมาตรฐานมีสิ่งอ านวยรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นน้ าตก
หรือป่าชายเลนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางและป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานชัดเจน 
 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักร้อยละ ๘๐ 
แต่ไม่ค่อยมีอาชีพเสริมส าหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักคือการยกระดับผู้มี
รายได้น้อยของประชาชนในพ้ืนที่ยกตัวอย่าง เช่น จัดหาสถานที่ค้าขายตามแหล่งท่องเที่ยว 
 - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
  จุดแข็ง(Strength  : S) ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย 
  ๑) มีแผนพฒันาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมสังคมการศึกษาสาธารณสุขที่ชัดเจน 
  ๒) นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ๓) การบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามแผนงานได้ 
  ๔) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด าเนินตามนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย 
  ๕) มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
  ๖) การด าเนนินโยบายของท้องถิ่นมีความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดและอ าเภอ 
  ๗) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนามากข้ึน 
  ๘) พ้ืนที่ชายฝั่งป่าชายเลน เกาะ น้ าตกสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
  ๙) มีท่าเทียบเรือสากลที่มีมาตรฐาน 
  ๑๐) มีศาสนสถานที่มีคุณค่าในพื้นที่ 
  ๑๑) มีพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหมาะสมในการท าเกษตร 
  ๑๒) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  ๑๓) มีภูมิประเทศท่ีอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
  ๑๔) คนชุมชน/หมู่บ้านพร้อมรับการพัฒนา 
  ๑๕) ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑๖) ประชากรในต าบลมีส่วนร่วมวันส าคัญ 
  ๑๗) ประชาชนมีจิตส านึกรักบ้านเกิด 
  ๑๘) มีการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 

ส่วนที่ ๒ – ๓๒ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
  จุดอ่อน (Weakness :W) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  ๑) ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า 
  ๒) ประชาชนยังขาดความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓) ถนนในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานเป็นถนนลูกรัง 
  ๔) ระบบการระบายน้ ามีไม่เพียงพอ ท าให้น้ าท่วมถนน 
  ๕) ขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
  ๖) ประชาชนยังขาดน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่ทั่วถึง 
  ๗) การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประกอบอาชีพเสริมไม่เข้มแข็ง 
  ๘) ยังไม่มีศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเป็นที่รวมผลผลิตจ าหน่ายและส่งขาย 
  ๙) ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเสริมรายได้ให้ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในท้องถิ่น  
  ๑๐) แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา 
  ๑๑) ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  ๑๒) ประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการทางสังคมไม่เพียงพอ 
  ๑๓) สภาพแวดล้อมถูกท าลาย 
  ๑๔) ผู้น าหมู่บ้านไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
  ๑๕) ที่ดินเปลี่ยนมือจากเกษตรไปสู่บุคคลภายนอก 
  ๑๖) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้าน ขาดการมีส่วนร่วม 
  ๑๗) ประชาชนขาดความรู้การท าประชาคม 
  ๑๘) ผู้น าไม่ให้ความร่วมมือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๙) ปัญหาการพนัน ยาเสพติด 
  ๒๐) งบประมาณพัฒนามีน้อย 
  ๒๑) ขาดมัคคุเทศ 
  ๒๒) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 

     ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  โอกาส (Opportunity : O)ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจมาซึ่งท าให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้
เพ่ิมข้ึน 
  ๒) นโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ อบต.ดอนสัก 
  ๓) มีเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ 
  ๔) มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
  ๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาถนนสายรองให้มีมาตรฐานเพื่อความสะดวกการขนส่งสินค้า 
  ๖) สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า Otop 
  ๗) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลาย 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๓๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
  ๘) มียุทธศาสตร์ชายฝั่งทะเลที่สามารถพัฒนาไปสู่ท่าเทียบเรือส่งสินค้าชายฝั่งตะวันออก 
  ๙) สามารถพัฒนาชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ไปตลอดแนวชายฝั่งถึงหาดนางก า 
  ๑๐) มีชายฝั่งทะเลที่สามารถก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือขนส่งนักเท่ียวไปเกาะนกเภา เกาะอ่างทอง 
  ๑๑) สามารถพัฒนาป่าชายให้มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๑๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
  ๑๓) หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ธกส. กศน. โรงพยาบาล 
  ๑๔) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว 
  ๑๕) นักท่องเที่ยว(ต่างชาติ)ให้ความส าคัญกับชุมชน 
  ๑๖) อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง 
  ภัยอุปสรรค (Threat : T)ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) ขาดความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
  ๒) อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 
  ๓) ขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่ 
  ๔) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  ๕) งบประมาณพัฒนาน้อย 
  ๖) โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาน้อย 
  ๗) เกณฑ์การศึกษาของเยาวชนต่ า 
  ๘) กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
  ๙) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
  ๑๐) อุปสรรคน้ ากัดเซาะชายฝั่ง 
  ๑๑) อุปสรรคน้ าท่วมพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
  ๑๒) สินค้าเกษตรราคาต่ า 
  ๑๓) ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายท าให้เกิดภัยธรรมชาติ 
  ๑๔) พ้ืนที่ต าบลเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดท าได้ง่าย 
  ๑๕) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัด 
  ๑๖) มีนายทุนมาซื้อที่ดินของชาวบ้านเป็นจ านวนมาก 
  ๑๗) มีชาวประมงภายนอกมาท าให้ชายหาดไม่สะอาด 
  ๑๘) ขาดการสนับสนุนด้านการเกษตร 
  ๑๙) ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมสัตว์น้ าลดลง 
 
 
 
 
  
 
 
 

ส่วนที่ ๒ – ๓๔ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๓  

 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑)ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
๒)ด้านเศรษฐกิจ 
๓)ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 
แผนงานเกษตร 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑)ด้านบริหารทั่วไป 
 
๒)ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
จัดระเบียบชุมชน/สังคม
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๒ หน่วยงาน ๓ หน่วยงาน 
 

ส่วนที่ ๓ – ๓๕ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๔  

 

การติดตามและประเมินผล 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไปและเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ – ๑๐๔ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 
    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 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อมูล
สภาพทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ 

 ๒๐ 
(๓) 

 
 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯต้น 

 (๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

 (๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

 (๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 (๒)  

 
ส่วนที่ ๔ – ๑๐๕ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

       
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ

ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

 ๒๐ 
(๓) 

 
 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 (๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

 (๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปญัหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

 ๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 (๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น   

 (๓)  

๔) การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

 (๓)  

๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 (๓)  

๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

 (๓)  

             
ส่วนที่ ๔ – ๑๐๖ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓.ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ชอง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

 ๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

 (๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

 (๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องการท าตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

 (๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดชัดเจน 

 (๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 (๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 (๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๕)  

รวมคะแนน  ๑๐๐   

 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๐๗ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

   ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๐๘ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Anilysis/Semand (Demand Analysis)/Global 
Damand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ก็คือผลผลตินั้นเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนนิการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

 ๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆมสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

 ๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
(Local Suffciemcy Economy Plan : LSEP 

 ๑๐  

ส่วนที่ ๔ – ๑๐๙ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

 ๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 (๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

 (๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  

 (๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

 (๕)  

 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๐ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการเนน้ภาคการผลติสินคา้ ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยี 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

 (๕)  

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

 (๕)  

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส(Transparency) 

 (๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มคีวามคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

 (๕)  

 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๑ 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

-ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ 

 (๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบัวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขยีนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเปน็จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้

 (๕)  

รวมคะแนน  ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
  ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาของประชาชน 
โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดย
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็น
การติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   (๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ(Quantity) 
   - โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
๓.ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

          

๔.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

          

๕.ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

          

๖.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

          

๗.ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................. 
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้(.....................โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัต+ิ
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

_ข้อบัญญัต=ิ.........+ 
_เงินสะสม =......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
_ข้อบัญญัต=ิ.........+ 
_เงินสะสม =......... 

  

 
   (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    (๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    (๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง   
วาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
    แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิด
เหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
    (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชนและสัตว์ต่างๆในต าบลซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับ
การเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา 
    (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ 
ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้ 
 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๔ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
    (๑.๔) ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังพบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังพบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แนวทางทางป้องกันโดยการรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยา
เสพติด 
    (๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบลเนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทาง
การคมนาคมหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า 
    แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงานโครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอ
ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน         

 (๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่เขต อบต. จะเห็นว่าประชาชนยังมี 

ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค ดา้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไช ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการได้ 
    (๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
ปัญหาต่างๆที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น 
ซ่ึงมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีท่ีมีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 
    (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง มีมลพิษทาง
อากาศส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

  
 

    
 

 

   
   
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ – ๑๑๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
บัญชีโครงการ 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
บัญชีโครงการ 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แบบ ผ. ๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



๒. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการก่อสร้าง เพือ่ใหถ้นนมี ๑)ถนนอยู่ดีมีสุข ช่วง ๒ หมู ่๑  ๑,๔๐๔,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
ถนนลาดยาง มาตรฐานการนาคม กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๒)ถนนพาราแอสฟลัทติ์กสาย ๑,๗๓๓,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
นาเหนือ หมู ่๑ กว้าง ๖ ม.
ยาว ๓๒๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม.

๓)ถนนสายพอ่ตาหนูบ หมู ่๑ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
ช่วง ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๔)ถนนลาดยางสายบา้นหว้ย- ๔,๗๓๕,๐๐๐ กองช่าง
ดอนดาน หมู ่๔ กว้าง ๖ ม.
ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
ปทูบัยาว ๙๔๐ ม.
ร้ือผิวทางลงหนิผุหนา ๐.๑๕ ม.
หนิคลุก ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม.

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

-๓๘-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕)ถนนสายสันติสุข ช่วง ๓ หมู ่๑ ๑,๔๐๔,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๐๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๖)ถนนสายบางโสม หมู ่๙  ๑,๔๓๕,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
 กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๒๗ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๗)ถนนสายคอนเนียง หมู ๙ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๘)ถนนสายเขาหมาก หมู ่๙ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๙)ถนนสายหนองนายเปา้ หมู ่๙ ๘๕๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๗๕ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๓๙-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐)ถนนสายช่องคันเบด็ ช่วง ๒ ๙๕๔,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
หมู ่๑๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๐๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๑๑)ถนนหว้ยหนิกล้ิง หมู ่๑๒ ๑,๔๐๔,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๑๒)ถนนสายเขากลอยซอย ๒ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๑๓)ถนนสายเขากลอยซอย ๕ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๑๔)ถนนซอยเขาพองาม ช่วง ๒ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๐-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕)ถนนซอยตาเว หมู ่๑๔ ๑,๔๐๔,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๐๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๑๖)ถนนซอยรังษร่ีวมมิตร ๑,๔๐๔,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐
ม. หนา ๐.๐๕ ม.

๑๗)ถนนซอยสามโซน ช่วง ๓ ๑,๔๐๔,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๑๘)ถนนสายพลูทรัพย์ หมู ่๑๔ ๓,๔๔๘,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๒๖ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

๑๙)ถนนสายพลูทรัพย์ หมู ่๑๔ ๘๕๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๗๕ ม.
หนา ๐.๐๕ ม.

แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๑-

รายละเอียดโครงการพฒันา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒. โครงการก่อสร้าง เพือ่ใหถ้นนมี ๑)ถนนสายนาเหนือ หมู ่๑ ๗๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
ถนนคอนกรีต มาตรฐานการ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง

คมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม
ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น

๒)ถนนซอยอยู่ดีมีสุข หมู ่๑ ๑,๖๕๐,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๓)ถนนสายบางโสม หมู ่๒ ๗๓๗,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๔)ถนนสายเทดา-พงิกรง ช่วง ๒ ๑,๖๕๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๕)ถนนสายศิลาทอง หมู ่๒ ๗๐๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

-๔๒-

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖)ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ๑๘๕,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
สายน้ าฉา-สิงขร หมู ่๒ กว้าง เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
๑ ม. ยาว ๓๒๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๗)ถนนสายบา้นหว้ย-ดอนดาน ๒๘๐,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
หมู ่๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๘ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๘)ถนนสายบา้นหว้ย-ทา่เทยีบเรือ ๙๙๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๔ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๙)ถนนสายดอนดาน-รอยต่อ ๔๔๐,๐๐๐ กองช่าง
ไชยคราม ช่วง ๒ หมู ่๔
กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

-๔๓-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐)ถนนสายดอนดาน-พงัหาชี ๕๐๑,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
หมู ่๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๒ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๑๑)ถนนสายดอนดาน-รอยต่อ ๘๐๐,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
ไชยคราม หมู ่๔ กว้าง ๕ ม.
ยาว ๒๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๑๒)ถนนสายควนเนียง หมู ่๙ ๗๔๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๑๓)ถนนสายหว้ยเสียด หมู ่๙ ๑,๙๔๘,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๔-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔)ถนนสายหว้ยเสียด - เขาแค ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
มู ่๙ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๖๕ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๑๕)ถนนสายหนองนายเปา้ หมู่๙ ๒๙๑,๓๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

๑๖)ถนนสายเขาหลัก หมู ่๙ ๑,๙๘๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๑๗)ถนนสายคชสาร หมู ่๑๐ ๗๓๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๕-

รายละเอียดโครงการพฒันา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๘)ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม ๘๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
เหล็กสายเอราวัณ หมู ่๑๐ เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
ขยายกว้าง ๑ ม. ยาว ๑,๕๔๓ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม
หนา ๐.๑๕ ม. ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น

เปา้หมาย
๑๙)ถนนเอราวัณ ซอย๓ หมู ่๑๐  ๕๓๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕

๒๐)ก่อสร้างซอยหน้าเขา หมู ่๑๐ ๖๓๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๒๑)ถนนสายรุ่งเรือง ช่วง ๓ ๗๔๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๖-
แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๒)ถนนสายอุดมสุข หมู ่๑๒ ๘๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๐ ม. เส้นทางทีไ่ด้ เส้นทาง
หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐานร้อย คมนาคม

ละ ๘๐ ของค่า สะดวกยิ่งขึ้น
๒๓)ถนนหวัคลอง ช่วง ๑ หมู ่๑๓ ๗๓๐,๐๐๐ เปา้หมาย กองช่าง
กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๒๔)ถนนสายเขากลอย ซอย ๑ ๘๕๐,๐๐๐ กองช่าง
(ตาแหวง) หมู ่๑๓ กว้าง ๕ ม.
ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๒๕)ถนนสายเขากลอย ซอย ๔ ๑๖๗,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๒๖)ถนนสายเขากลอย ซอย ๕ ๗๓๑,๑๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๑๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

-๔๗-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓. โครงการบกุเบกิถนน เพือ่แก้ไขปญัหาเส้น ๑)บกุเบกิถนนสายเขาน้ าซับ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
ทางคมนาคมของ ซอย ๑ สระหลวงนาตาดี หมู ่๑ เส้นทางบกุเบกิ เส้นทางใช้เพิม่
ประชาชนใหส้ะดวก กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ร้อยละ ๘๐ ของ ขึ้น
ขึ้น ค่าเปา้หมาย

๒)บกุเบกิถนนสายพอ่ตาหนูบ- ๔๘๙,๐๐๐ กองช่าง
ชลประทาน หมู ่๑  กว้าง ๖ ม.
ยาว ๘๐๐ ม.

๓)บกุเบกิถนนทา่เทยีบเรือ หมู่๒ ๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.

๔)บกุเบกิถนนสายเอกนราอุทศิ ๔๘๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม.

๕)บกุเบกิถนนหว้ยเสียด ซอย ๑ ๖๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๙  ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ไหล่
ทางข้างละ ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

-๔๘-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖)บกุเบกิถนนสายพรมมา ซอย๑ ๔๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
หมู ่๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ไหล่ เส้นทางบกุเบกิ เส้นทางใช้เพิม่
ทางข้างละ ๑ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ร้อยละ ๘๐ ของ ขึ้น

ค่าเปา้หมาย
๗)บกุเบกิถนนสายเขาสามหน้า ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ซอย ๑ หมู ่๑๒ กว้าง ๘ ม.
ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมฝังทอ่
ระบายน้ า

๘)บกุเบกิถนนสายศาลา.-เขาน้ า ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ซับ หมู ่๑๒ กว้าง ๘ ม. ยาว
๑,๐๐๐ ม. พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า

๙)บกุเบกิถนนริมปา่ชุมชน ๑,๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐
ม. พร้อมวางทอ่ระบายน้ าขนาด
๑,๒๐ ม. จ านวน ๑๐ จุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๙-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐)บกุเบกิถนนเลียบน้ าตกโฉ ๖๔๐,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมี กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๘ ม. ยาว ๘๐๐ ม. เส้นทางบกุเบกิ เส้นทางใช้เพิม่
พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า ร้อยละ ๘๐ ของ ขึ้น

ค่าเปา้หมาย

๔. โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงถนนให้ ๑)ปรับปรุงถนนรอบเกาะ หมู่๑๑ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่ ประชาชนได้ กองช่าง
ถนน ประชาชนใช้เส้นทาง บา้นเกาะนกเภา โดยปรับปรุง ได้รับปรับปรุง ใช้เส้นทาง

ได้สะดวก ถนนหนิผุ กว้าง ๕ ม. ร้อยละ ๘๐ ของ สะดวกขึ้น
ยาว ๓,๐๐๐ ม. ค่าเปา้หมาย

๒)ถนนสายในช่องคันเบด็หมู่๑๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง
โดยท าการลงหนิคลุก บดอัดเกรด
เกล่ียเรียบ ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว 
๔,๕๐๐ ม. 

๓)ถนนสายเขาสามหน้า-ร าพงึ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๒ โดยลงหนิคลุกบดอัด 
เกรดเกล่ียเรียบ กว้าง ๘ ม.
ยาว ๑,๕๐๐ ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๕๐-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔)ปรับปรุงถนนโดยการปแูอสฟลัท์ ๖๓๑,๒๐๐ กองช่าง
ติกคอนกรีตสายน้ าฉา-น้ าโฉ หมู่๙
กว้าง๖ ม.ยาว ๓๑๕ ม.สูง ๕ ซม.  

๕)ปรับปรุงโครงสร้างถนนดิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ซีเมนต์ผสมน้ ายาดัดแปลงและ
ยางพาราสดถนนสายสามัคคี
หมู ่๑๔ กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.

๖)ซ่อมสร้างปผิูวทางลาดยางทบั ๑,๑๑๐,๐๐๐ กองช่าง
ผิวทางเดิม ถนนสายเอราวัณ หมู่
๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.

๗)ซ่อมสร้างปผิูวทางลาดยางทบั ๒,๒๒๐,๐๐๐ กองช่าง
ผิวทางเดิมถนนสายหาดนางก า-
ทา่เรือเฟอร์ร่ี ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.
ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๕๑-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘)ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ๔,๗๓๕,๐๐๐ กองช่าง
บา้นหว้ย-ดอนดาน หมู ่๔
กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม. ปทูบัยาว ๙๔๐ ม.
ร้ือผิวทางลงหนิผุหนา ๐.๑๕ ม.
หนิคลุก ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม.

๕. โครงการปรับปรุง เพือ่ใหผู้้ใช้ถนนเดิน ๑)ถนนลูกรังทกุสายในเขต อบต. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนได้รับการ สามารถแก้ไข กองช่าง
ซ่อมแซมถนนในเขต ทางได้สะดวกขึ้น โดยการซ่อมแซม/หรือถมหลุมบอ่ ปรับปรุง/ ปญัหาถนนให้
อบต. ซ่อมแซมร้อยละ ประชาชนได้

๖๐
๒)ปรับปรุงถนนรอบเกาะ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
นกเภา หมู ่๑๑ โดยท าการวาง
ทอ่ระบายน้ าจ านวน ๒๕ จุด
จุดละ ๘ ทอ่น

-๕๒-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖. โครงการพฒันาระบบ เพือ่ใหป้ระชาชนมี ๑)ก่อสร้างหอถังแบบโครงถัก ๘๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถแก้ไข กองช่าง
ประปาในเขต อบต. น้ าใช้อย่างทัว่ถึง (ถังไฟเบอร์กลาส) ขนาด ๑๐ อุปโภค บริโภค ปญัหาการขาด

ลบ.ม. และขยายทอ่เมนต์ ยาว ร้อยละ ๗๕ แคลนน้ า
๒,๐๐๐ ม. ซอยสันติสุข หมู ่๑

๒)ขุดเจาะบอ่บาดาล ซอยสันติสุข ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑ ตามมาตรฐานชลประทาน
จ านวน ๑ จุด

๓)ขยายทอ่เมนต์ประปา หมู ่๒ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ถนนสายพงิกรง ยาว ๑,๐๐๐ ม.

๔)ก่อสร้างหอถังแบบโครงถัก ๖๐๐,๐๐๐ กองช่าง
(ถังไฟเบอร์กลาส) ขนาด ๑๐ 
พร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล ณ ศาลา
ศูนย์เรียนรู้ หมู ่๒

-๕๓-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕)ก่อสร้างระบบประปาแชมเปญ ๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถแก้ไข กองช่าง
ขนาด ๑๒ ลบ.ม.บา้นหว้ย หมู ่๔ อุปโภค บริโภค ปญัหาการขาด

ร้อยละ ๗๕ แคลนน้ า
๖)ก่อสร้างหอถังแบบโครงถัก ๙๐๐,๐๐๐ กองช่าง
(ถังไฟเบอร์กลาส) ขนาด ๑๐ 
ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล
ตามแบบมาตรฐาน และขยายทอ่
เมนต์ยาว ๒,๐๐๐ ม. หมู ่๑๒
ซอยรุ่งเรือง

๗)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ๒๕๐,๐๐๐ กองช่าง
เขากลอย หมู ่๑๓ โดยท าการ 
เปล่ียนถังไฟเบอร์กลาส ไม้รองถัง
ซัมเมอร์ด หม้อแปลง ตู้ควบคุม

๘)ขุดเจาะบอ่บาดาล ตามแบบ ๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง
มาตรฐาน หมู ่๑๔ จ านวน ๑ จุด

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่

-๕๔-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗. โครงการพฒันาแหล่ง ๑)เพือ่แก้ไขปญัหา ๑)ก่อสร้างเขื่อนน้ าล้นตอนล่าง ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ๑)สามารถ กองช่าง
น้ าในเขต อบต. ขาดแคลนน้ าและ คลองนาเหนือ หมู ่๑ ยาว ๘ ม. แหล่งน้ าใช้ ระบายน้ าได้ดี
ดอนสัก ปอ้งกันน้ าทว่มขัง สูง ๔ ม. พร้อมมีประตูปดิ เปดิ ประกอบอาชึพ ขึ้น

ในฤดูฝน ได้เพยีงพอ ๒)มีน้ าใช้
๒)เพือ่หาแหล่งน้ าท า ๒)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ กองช่าง
การเกษตรให้ หนิทิง้คลองน้ าฉา หมู ่๑ เกษตรเพยีงพอ
ประชาชน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑ ม. สูง ๓)สามารถ
๓)เพือ่บรรเทาความ ๐.๖๐ ม. แก้ไขการ
เดือดร้อนใหก้ับอาชีพ ประกอบอาชีพ
อื่นๆ ๓)ขุดลอกคลองพงิกรง หมู ่๒ ๘๐๐,๐๐๐ ด้านอื่นได้ กองช่าง

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.
ทอ้งคลองกว้าง ๑.๕ ม.

๔)ขุดลอกคลองวัดดอนสัก หมู ่๒ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.
ทอ้งคลองกว้าง ๑.๕ ม.

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

-๕๕-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕)ขุดลอกคลองทา่ล าพ ูหมู ่๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ๑)สามารถ กองช่าง
กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. แหล่งน้ าใช้ ระบายน้ าได้ดี
ทอ้งคลองกว้าง ๖ ม. ประกอบอาชึพ ขึ้น

ได้เพยีงพอ ๒)มีน้ าใช้
๖)ก่อสร้างฝายน้ าคลองในบา้น ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ กองช่าง
หมู ่๒ กว้าง ๒ ยาว ๘ ม. เกษตรเพยีงพอ

๓)สามารถ
๗)ขุดลอกสระน้ าสาธารณะข้าง ๔๐๐,๐๐๐ แก้ไขการ กองช่าง
ศาลาประชุม หมู ่๔ กว้าง ๑๒ ม. ประกอบอาชีพ
ยาว ๒๐ ม. พร้อมก่อสร้างศาลา ด้านอื่นได้
กลางน้ าขนาดกว้าง ๔x๔ ม.

๘)ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู ่๔ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๒ ม. ยาว ๘ ม.
จ านวน ๒ แหง่ 

-๕๖-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙)ขุดร่องน้ าสาธารณะพงัหาชี- ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ๑)สามารถ กองช่าง
ดอนดาน หมู ่๔ ปากร่องน้ ากว้าง แหล่งน้ าใช้ ระบายน้ าได้ดี
๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึกโดย ประกอบอาชึพ ขึ้น
เฉล่ีย ๓ ม. ได้เพยีงพอ ๒)มีน้ าใช้

ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ
๑๐)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๐๒,๐๐๐ เกษตรเพยีงพอ กองช่าง
หนิทิง้หว้ยเสียด หมู ่๙ ขนาด ๓)สามารถ
กว้าง ๔ ม.ยาว ๗ ม.สูง ๐.๖๐ ม. แก้ไขการ

ประกอบอาชีพ
๑๑)ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบาง ๘๐๐,๐๐๐ ด้านอื่นได้ กองช่าง
นาง หมู ่๙ กว้าง ๒ ม. ยาว ๖ ม.

๑๒)ก่อสร้างฝายน้ าล้นหว้ย ๔๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ศิลาทอง หมู ่๙ กว้าง ๒ ม.
ยาว ๖ ม.

๑๓)ขุดลอกคลองนางก า หมู ่๑๐ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
ทอ้งคลองกว้าง ๑.๕ ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

-๕๗-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี ๑)สามารถ กองช่าง
หนิทิง้คลองพรมมา หมู ่๑๐ แหล่งน้ าใช้ ระบายน้ าได้ดี
กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓ ม. ประกอบอาชึพ ขึ้น
สูง ๐.๖๐ ม. ได้เพยีงพอ ๒)มีน้ าใช้

ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ
๑๕)ขุดลอกร่องเรือ หมู ่๑๑ ๘๐๐,๐๐๐ เกษตรเพยีงพอ กองช่าง
กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๓)สามารถ

แก้ไขการ
๑๖)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๐๒,๐๐๐ ประกอบอาชีพ กองช่าง
หนิทิง้คลองหนิกล้ิง หมู ่๑๒ ด้านอื่นได้
ช่วง ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗ ม.
สูง ๐.๖๐ ม.

๑๗)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๓๐,๐๐๐ กองช่าง
หนิทิง้คลองหนิกล้ิง หมู ่๑๒
ช่วง ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐ ม.
สูง ๐.๖๐ ม.

-๕๘-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๘)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี ๑)สามารถ กองช่าง
หนิทิง้คลองหนิกล้ิง หมู ่๑๒ แหล่งน้ าใช้ ระบายน้ าได้ดี
ช่วง ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑ ม. ประกอบอาชึพ ขึ้น
สูง ๐.๖๐ ม. ได้เพยีงพอ ๒)มีน้ าใช้

ร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ
๑๙)ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ ๔๐,๐๐๐ เกษตรเพยีงพอ กองช่าง
หนิทิง้หว้ยเขาแค หมู ่๑๒ ขนาด ๓)สามารถ
กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗ ม. แก้ไขการ
สูง ๑.๕๐ ม. ประกอบอาชีพ

ด้านอื่นได้
๒๐)ขุดลอกแหล่งต้นน้ าปา่ชุมชน ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๒ กว้าง ๓๐ ยาว ๕๐ ม. 

๒๑)ดูดโคลนก้นคลองน้ าตกโฉ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๑๕ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม.

๒๒)ก่อสร้างฝายคลองพรมมา ๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๔ กว้าง ๒ ม. ยาว ๔ ม.

-๕๙-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘. โครงการก่อสร้างทอ่ เพือ่ช่วยใหก้าร ๑)ทอ่เหล่ียมหว้ยพอถนนศิลาทอง ๕๐๐,๐๐๐ ทอ่เหล่ียมทีไ่ด้ ปอ้งกันน้ าทว่ม กองช่าง
เหล่ียม คสล. ระบายน้ าได้รวดเร็ว หมู ่๒ ขนาด ๓x๓x๘ ม. ก่อสร้าง ร้อยละ พืน้ทีเ่กษตร

ยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝน ชนิดสองช่องทาง ๖๐ ของค่า และบา้นเรือน
เปา้หมาย ประชาชนได้

๒)ทอ่เหล่ียมคูชลประทาน หมู ่๒ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ขนาด ๓×๓×๘ ม. ชนิดสองช่อง

๓)ทอ่เหล่ียมหว้ยพงอ้อยช้างถนน ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง
อบจ. หมู ่๒ ขนาด ๓x๓x๘ ม.
ชนิดสองช่องทาง

๔)ทอ่เหล่ียมถนนสายหว้ยเสียด ๓๑๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๙ ขนาด 
๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๗.๐๐ ม.

๕)ทอ่เหล่ียมสายช่องคันเบด็ ๒๐๒,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๒ ขนาด
๑ - ๑.๘๐x๑.๘๐x๗.๐๐ ม.

-๖๐-

รายละเอียดโครงการพฒันา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖)ทอ่เหล่ียมสายส่ีแยกต้นบก ๕๐๐,๐๐๐ ทอ่เหล่ียมทีไ่ด้ ปอ้งกันน้ าทว่ม กองช่าง
หมู ่๑๒ ขนาด ๓x๓x๘ ม. ก่อสร้าง ร้อยละ พืน้ทีเ่กษตร
ชนิดสองช่องทาง ๖๐ ของค่า และบา้นเรือน

เปา้หมาย ประชาชนได้
๗)ทอ่เหล่ียมสายอุดมสุข หมู ่๑๒ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ขนาด ๓×๓×๘ ม. ชนิดสองช่อง

๘)ทอ่เหล่ียมถนนเขาสามหน้า- ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง
เขาน้ าซับ หมู ่๑๒ ขนาด
๑.๒x๑.๒x๒.๕ ม.

๙)ทอ่เหล่ียมถนนสายเอราวัณ ๓๔๘,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๔ ขนาด
๒ - ๑.๘๐x๑.๘๐x๙.๐๐ ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๖๑-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙. โครงการก่อสร้าง/ต่อ เพือ่ใหม้ีสถานที่ ๑)ก่อสร้างทา่เทยีบเรือ หมู ่๒ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนการก่อ ผู้ทีป่ระกอบ กองช่าง
เติม/ซ่อมแซมสะพาน ส าหรับจอดเรือของ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. สร้าง/ต่อเติม อาชีพประมง

ชาวบา้น สูง ๑๕ ม. พร้อมศาลาทีพ่กัขนาด ร้อยละ ๕๐ ของ และประชาชน
กว้าง ๓ ม. ยาว ๔ ม. ค่าเปา้หมาย เดินทางสะดวก

ยิ่งขึ้น
๒)ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานนางก า ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๐ โดยท าการหล่อเสา ปู
แผ่นพืน้คอนกรีต

๓)ก่อสร้างสะพานทุน่ลอย หมู่ ๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง
ขนาดกว้าง ๑.๔๐ ม. ยาว ๖๘ ม. 

๔)ก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๔๐,๐๐๐ กองช่าง
คอนกรีต ศพด.บา้นนางก า หมู ่๑๐ 
กว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๖ ม.

๕)ต่อเติมสะพานทางเทา้คอนกรีต ๖๕๔,๐๐๐ กองช่าง
หมู ่๑๑ กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๒๕ ม.

-๖๒-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐. โครงการต่อเติมศาลา เพือ่ขยายใหส้ถานที่ ๑)ต่อเติมอาคาร หมู ่๒ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ มีพืน้ทีร่องรับผู้ กองช่าง
เอนกประสงค์/ กว้างขึ้นรองรับการ กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๔๐ ม. เข้าท ากิจกรรม
ศาลาประชุมหมูบ่า้น ท ากิจกรรมต่างๆ เพิม่ขึ้นร้อยละ

๒)ต่อเติมหอ้งศาลาประชุม ๕๐๐,๐๐๐ ๗๐ กองช่าง
หมู ่๑๓ ขนาดกว้าง ๔×๔ ม. 
จ านวน ๒ หอ้ง

๑๑. โครงการปรับปรุง ๑)เพือ่ใหก้ารระบาย ๑)ขุดลอกหรือลอกคูระบายน้ าทกุ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทอ่ระบายน้ าได้ สามารถแก้ไข กองช่าง
ซ่อมแซมทอ่ระบาย น้ าไหลได้สะดวกขึ้น จุดในเขต อบต. โดยวางทอ่ระบาย รับการปรับปรุง/ ปญัหาการ
น้ าในเขต อบต. ๒)เพือ่ซ่อมแซมทอ่ น้ าใหม่ ซ่อมแซมร้อยละ ระบายน้ าได้

ระบายน้ าใหใ้ช้การ ๕๐ ในฤดูฝน
ได้ ๒ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตอ่าว ๙๕๐,๐๐๐ กองช่าง

หมาเถื่อน หมู ่๑๐ ด้านทศิ
ตะวันตก กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๘๐ ม.

๓)ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต ๖๕๐,๐๐๐ กองช่าง
หน้า ร.ร.ชุมชนบา้นนางก า 
หมู ๋๑๐ กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๕๐ ม.

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๖๓-
แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒. โครงการขยายเขต เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ ๑)ด าเนินการติดต้ังสายดับเพิม่เติม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไฟฟา้ทีติ่ดต้ัง/ ประชาชน กองช่าง
ไฟฟา้และติดต้ัง ใหค้ลอบคลุมทกุ พร้อมติดต้ังมิเตอร์ไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมร้อยละ ปลอดภยัใช้
ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ครัวเรือนและยังปอ้ง และซ่อมแซมไฟสาธารณะทกุ ๕๐ ของค่า ถนนเวลา

กันอุบติัเหตุ หมูบ่า้น เปา้หมาย กลางคืนและ
มีไฟฟา้ใช้

๒)ขยายเขตไฟฟา้ถนนสาย ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
บางโสม หมู ่๙ หว้ยเสียด
ถนนยาว ๓,๙๗๔ ม.

๓)ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนน ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
สายหาดนางก า-ทา่เรือเฟอร์ร่ี
หมู ่๑๐ ยาว ๖๕๘ ม.

๔)ขยายเขตไฟฟา้ถนนสาย ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง
หว้ยหนิกล้ิง หมู ่๑๒ เขาแค
ยาว ๑,๘๐๐ ม.

รายละเอียดโครงการพฒันา

-๖๔-

แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติกส์(logistics ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓. โครงการจัดปา้ยใน เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ติดต้ังปา้ยบอกซ่ือถนน ปา้ยบอก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปา้ยทีติ่ดต้ังเพิม่ ท าใหผู้้ใช้ถนน กองช่าง
เขต อบต.ดอนสัก แหล่งทอ่งเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่ว ปา้ยบอกจ ากัด ขึ้นร้อยละ ๓๐ รู้จุดประสงค์

และบอกชื่อถนนใน น้ าหนัก ปา้ยบอกทาง ของค่าเปา้หมาย ของปา้ยบอก
เขต อบต. และเส้นทาง

๑๔. โครงการรังวัดตรวจ เพือ่ปอ้งกันแนวเขต การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ลดการบกุรุกที่ สามารถบอก กองช่าง
สอบแนวเขตที่ สาธารณะและทีห่ลวงสาธารณะและออกหนังสือส าคัญ สาธารณะได้ แนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ ไม่ใหม้ีการลุกล้ า ส าหรับทีห่ลวง ร้อยละ ๙๐ สาธารณะได้
พืน้ที ่อบต.ดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

-๖๕-
แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการสนับสนุน เพือ่เด็กนักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริมนมใหเ้ด็กเล็ก ๑,๐๕๐,๑๐๐ ๑,๐๕๐,๑๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียน ส านักปลัด
อาหารเสริมนม อาหารเสริมนมเพิม่ เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ ดีร้อยละ ๙๕ ได้รับอาหาร

ขึ้นอย่างทัว่ถึง ของค่า เสริมนมได้
เปา้หมาย ทัว่ถึง

๒. โครงการสนับสนุนค่า เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมี ๑)ค่าอาหารกลางวันอัตราคนละ ๓๘๒,๘๐๐ ๔๐๘,๒๐๐ ๕๕๖,๕๖๐ ๕๕๖,๕๖๐ ๕๕๖,๕๖๐ การบริหารศูนย์ ท าใหเ้ด็กมี ส านักปลัด
ใช้จ่ายการบริหาร คุณภาพในการ ๒๐ บาท พฒันาเด็กเล็ก ความสุขใน
สถานศึกษา ศพด. ศึกษา ๒)ค่าหนังสือ อัตราคนละ ๒๐๐ มีคุณภาพเพิม่ขึ้นการเรียน
จ านวน ๒ ศูนย์ บาท/ปี ร้อยละ ๘๐

๓)ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ
๒๐๐ บาท/ปี
๔)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ ๓๐๐ บาท/ปี
๕)ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

-๖๖-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓. โครงการอุดหนุน เพือ่เด็กนักเรียนมี อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ เด็กได้รับอาหาร เด็กนักเรียนได้ ส านักปลัด
อาหารกลางวัน อาหารกลางวันที่ นักเรียน สพฐ ใช้สถิติวันที ่๑๐ ตามหลักโภชนา รับสารอาหาร

เพยีงพอ มิ.ย. อัตราคนละ ๒๐ บาท การครบถ้วน ครบตามหลัก
จ านวน ๒๐๐ วัน ร้อยละ๙๐ สาธารณสุข

๔. โครงการจัดงานวัน เพือ่ใหเ้ด็กมีกิจกรรม จัดกิจกรรมวันเด็กตามโครงการที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กมีส่วนร่วม เด็กได้เรียนรู้ ส านักปลัด
เด็กของ ศพด. ทีส่ร้างสรรค์ อบต.ดอนสักก าหนดตามระเบยีบที่ กิจกรรมร้อยละ จากการมีส่วน

เกี่ยวข้อง ๘๐ ร่วมกิจกรรม

๕. อุดหนุนโครงการปอ้ง เพือ่ปอ้งกันการแพร่ อบรมใหค้วามรู้แก่นักเรียนในการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีความรู้และ สามารถปอ้ง ส านักปลัด
กันและแก้ไขปญัหา ระบายของยาเสพติด ปอ้งกันและโทษของยาเสพติดใน โทษยาเสพติด กันการแพร่
ยาเสพติดในสถาน ในสถานศึกษา สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ระบายยาเสพ
ศึกษา/โรงเรียน ติดในเด็ก

นักเรียนได้

๖. โครงการอุดหนุนวัน เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม สนับสนุนการท ากิจกรรมของเด็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วม เด็กนักเรียนมี ส านักปลัด
วิชาการอ าเภอ ใหเ้ด็กนักเรียนร่วม นักเรียนในวันวิชาการของอ าเภอ งานวันวิชการ ความรอบรู้ทาง
ดอนสัก งานวันวิชาการ ร้อยละ ๘๐ วิชาการเพิม่ขึ้น

-๖๗-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมสตรีใหม้ี ฝึกอบรมพฒันาอาชีพกลุ่มสตรี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีอาชีพเสริม กลุ่มสตรีมี ส านักปลัด
พฒันาอาชีพกลุ่มสตรี บทบาทการพฒันา อบต.ดอนสัก ใหก้ลุ่มสตรีร้อย อาชีพเสริม

หมูบ่า้น/ชุมชน ละ ๖๐ ของค่า สร้างรายได้
เปา้หมาย เพิม่ขึ้น

๒. โครงการจัดเวทีชุมชน เพือ่มีข้อมูลใช้ ด าเนินจัดท าแผนและข้อมูลด้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีข้อมูลด้าน เกษตรกรได้รับ ส านักปลัด
และจัดเก็บข้อมูล ประโยชน์ด้านการ การเกษตรของศูนย์ถ่ายทอด เกษตรร้อยละ การดูแลอย่างมี

เกษตร เทคโนโลยี ๘๐ ประสิทธิภาพ

๓. โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ด้อย อบรมอาชีพใหผู้้พกิารตามโครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้พกิารมีอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสมี ส านักปลัด
พฒันาอาชีพผู้พกิาร โอกาสมีอาชีพเสริม ของ อบต.ดอนสัก จ านวน ๘๐ คน เสริมร้อยละ ๖๐ รายได้เพิม่ขึ้น

๔. โครงการส่งเสริมหมู่ เพือ่ส่งเสริมเรียนรู้ ส่งเสริมใหห้มูบ่า้นน าปรัชญา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนน าใช้ ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด
บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีงมาพฒันาอาชีพ ร้อยละ ๒๐ ปรัชญาเศรษฐกจิ

เศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวพระราชด าริ จ านวน ๒ หมูบ่า้น พอเพยีง

๕. โครงการจัดท าปุย๋ เพือ่ส่งเสริมให้ สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมการจัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมผลิต ประชาชนผลืต ส านักปลัด
ชีวภาพ ประชาชนสามารถ ท าปุย๋ชีวภาพจ านวน ๕๐ คน ปุย๋ชีวภาพมาใช้ ปุย๋ชีวภาพได้

ท าปุย๋ชีวภาพได้ ร้อยละ ๖๐

(ผลผลิตของโครงการ)

-๖๘-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖. โครงการพฒันา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ปรับปรุงศูนย์และจัดซ้ือวัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถบริการ ศูนย์ถ่ายทอด ส านักปลัด
ศักยภาพศูนย์บริการ การบริการของศูนยฯ์ ส านักงานของศูนย์ ประชาชนมี เทคโนโลยบีริการ

และถ่ายทอด ประสิทธิภาพ ประชาชนมี
เทคโนโลยีการเกษตร เพิม่ร้อยละ ๗๐ ประสิทธิภาพ

๗. โครงการปลูกต้นไม้ เพือ่ส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จ านวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พืน้ทีป่า่สาธารณะ มีปา่ไม้เพิม่ขึ้น ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนอนุรักษ์ ๓๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติในเขต ของ อบต.เพิม่
ทอ้งถิ่นสร้างปา่ ปา่ไม้ อบต.ดอนสัก ขึ้นร้อยละ ๖๐
รักษน์้ า

-๖๙-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๓ แผนงานงบกลาง

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการจ่ายเบีย้ เพือ่ใหผู้้สูงอายุได้รับ ขึ้นทะเบยีนจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ๗,๑๕๕,๐๐๐ ๗,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๐๖๗,๖๐๐ ๘,๐๖๗,๖๐๐ ๘,๐๖๗,๖๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร สามารถจ่าย ส านักปลัด
ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดให้ ผู้ปว่ยเอดส์รับ เบยียังชีพได้

ครอบคลุมทกุหมูบ่า้น สวัสดิการ ทัว่ถึง
ร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการจ่ายเบีย้ เพือ่ใหผู้้พกิารได้รับ ขึ้นทะเบยีนผู้พกิารจ่ายเบีย้ยังชีพ ๑,๔๙๗,๖๐๐ ๑,๔๙๗,๖๐๐ ๑,๔๔๙,๖๐๐ ๑,๔๔๙,๖๐๐ ๑,๔๔๙,๖๐๐ สามารถจ่าย ส านักปลัด
ยังชีพผู้พกิาร เบีย้ยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดให้ เบยียังชีพได้

คลอบคลุมทกุหมูบ่า้น ทัว่ถึง

๓. โครงการจ่ายเบีย้ เพือ่ใหผู้้ปว่ยเอดส์ ขึ้นทะเบยีนผู้ปว่ยเอดส์จ่ายเบีย้ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ สามารถจ่าย ส านักปลัด
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับเบีย้ยังชีพ ยังชีพตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดให้ เบยียังชีพได้

คลอบคลุมทกุหมูบ่า้น ทัว่ถึง

๔. โครงการใส่ใจสุขภาพ เพือ่ดูแลสุขภาพใหผู้้ จัดท ากิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ส านักปลัด
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร สูงอายุและผู้พกิาร ใหผู้้สูงอายุและผู้พกิาร มีสุขภาพดี มีสุขภาพทีดี่

ร้อยละ ๖๐

(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๐-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการส่งเสริมการ เพือ่ปอ้งกันและการ อบรมใหค้วามรู้ในการปอ้งกันและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ส านักปลัด
ปอ้งกันโรคเอดส์ ติดเชื้อเอดส์ การติดเชื้อเอดส์ จ านวน ๒๐ คน ผู้เข้ารับการ ลดลง

อบรมการปอ้ง
กันเอดส์

๒. โครงการสนับสนุน เพือ่พฒันาบทบาท อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ สตรีมีความรู้ ส านักปลัด
พฒันาบทบาทสตรี สตรี บทบาท สิทธิ หน้าทีข่องสตรี สตรีเข้าอบรม บทบาทหน้าที่

จ านวน ๒๐ คน บทบาท สิทธิ ตนเอง
หน้าที่

๓. โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมความรัก อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ครอบครัวเกิด ส านักปลัด
ความรักและความ และความอบอุ่นใน ท าใหเ้กิดครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวทีเ่ข้า ความรักและ
อบอุ่นในครอบครัว ครอบครัว จ านวน ๒๐ คน อบรมการท าให้ อบอุ่น

เกิดครอบครัว
อบอุ่น

-๗๑-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔. โครงการส่งเสริม เพือ่ใหผู้้พกิารมี อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้พกิารมี ส านักปลัด
พฒันาชีวิตคนพกิาร คุณภาพชีวิตทีดี่ พฒันาชีวิตใหดี้ขึ้น ผู้พกิารเข้าอบรม ชีวิตทีดี่

จ านวน ๒๐ คน พฒันาชีวิต

๕. โครงการส่งเสริม เพือ่ใหผู้้สูงอายุมี อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้สูงอายุมี ส านักปลัด
พฒันาชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตทีดี่ พฒันาชีวิตใหดี้ขึ้น ผู้สูงอายุเข้า คุณภาพชีวิต

จ านวน ๒๐ คน อบรมพฒันา ทีดี่
ชีวิตใหดี้ขึ้น

๖. โครงการส่งเสริม เพือ่ใหเ้ด็กและ อบรมเด็กและเยาวชนใหม้ีพฒันา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ เด็กและเยาวชน ส านักปลัด
พฒันาการของเด็ก เยาวชนมีพฒันาการ การทีเ่หมาะสมกับวัย เด็กและเยาวชน มีพฒันาการที่
และเยาวชน เหมาะสมกับวัย จ านวน ๒๐ คน พฒันาทีเ่หมาะ เหมาะสมกับ

สมกับวัย วัย

๗. โครงการส่งเสริม เพือ่ใหเ้กิดอาชีพแก่ อบรมใหค้วามรู้การประกอบอาชีพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมี ส านักปลัด
อาชีพแก่ประชาชน ประชาชน จ านวน ๒๐ คน ผู้เข้าอบรม อาชีพ มีรายได้

สามารถประกอบ เพิม่ขึ้น
อาชีพได้

-๗๒-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘. โครงการอุดหนุนศูนย์ ๑)เพือ่แก้ไขปญัหา อุดหนุนงบประมาณด าเนิน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปญัหาครอบครัว สถาบนั ส านักปลัด
พฒันาครอบครัว ครอบครัว กิจกรรมตามโครงการของศูนย์ ลดลงร้อยละ๗๐ ครอบครัว
ประจ าต าบล ๒)เพือ่ส่งเสริม พฒันาครอบครัว มีความเขม้แขง็

สถาบนัครอบครัวให้
เข้มแข็ง

๙. โครงการอุดหนุน เพือ่ส่งเสริมสวัสดิการอุดหนุนงบประมาณสมทบกอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อุดหนุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ ส านักปลัด
กองทนุสวัสดิการ ประชาชนในพืน้ที่ ทนุสวัสดิการชุมชน อบต.ดอนสัก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ มีความเขม้แขง็

ชุมชน อบต.ดอนสัก ตามระเบยีบหรือหนังสือส่ังการ
ทีเ่กี่ยวข้อง

-๗๓-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการสัตว์ปลอด เพือ่ปอ้งกันและแก้ไข การจัดท ากิจกรรมควบคุมโรคด้วย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โรคพษิสุนัขลด สามารถป้องกนั ส านักปลัด
โรค คนปลอดภยั ปญัหาโรคพษิสุขบา้ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว หรือสัตว์ ลงร้อยละ ๘๐ โรคพษิสุนัขให้
จากโรคพษิสุนัขบา้ ของชุมชน/หมูบ่า้น ส่ีเทา้ทีป่ระชาชนเล้ียงในเขต อบต. หมดไปจาก

ชุมชน/หมูบ่า้น

๒. โครงการแยกก่อนทิง้ เพือ่ลดปริมาณขยะ รณรงค์ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่อบต. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หมูบ่า้นแยกขยะ ขยะในหมูบ่า้น ส านักปลัด
ต้นทางในหมูบ่า้น ดอนสัก แยกขยะก่อน ได้ร้อยละ ๗๐ ลดลง

๓. โครงการหอ้งน้ า เพือ่หอ้งน้ าทอ้งถิ่น ท าความสะอาดหอ้งน้ า อบต. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หอ้งน้ าสาธารณะประชาชนทีม่า ส านักปลัด
ทอ้งถิ่นสะอาดและ สะอาดบริการ จ านวน ๒ แหง่ สะอาดเพิม่ขึ้น ใช้บริการหอ้ง
ปลอดภยั ประชาชน ร้อยละ ๕๐ น้ าพงึพอใจ

๔. โครงการจัดหาอาหาร เพือ่ใหสุ้นัขมีอาหาร จัดซ้ืออาหารสุนัขจรจัดในเขต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ ลดปญัหาสุนัข ส านักปลัด
ใหสุ้นัขจรจัด กินทีเ่พยีงพอ อบต.ดอนสัก จ านวน ๑๐๐ ตัว สุนัขทีม่ีอาหาร จรจดั

เพยีงพอ

(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๔-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการจัดการ เพือ่สร้างความ เด็ก เยาวชน และประชาชน ผู้ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ส่งเสริมพฒันา เกิดความ ส านักปลัด
แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น สามัคคีและเชื่อม บริหารทอ้งถิ่น ผู้น าชุมชน การออกก าลัง สมัครสมาน
สัมพนัธ์อ าเภอ ความสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น ข้าราชการและพนักงาน กายและ สามัคคีระหวา่ง

ดอนสัก ในอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น นันทนาการ ทอ้งถิ่นใน
อ าเภอดอนสัก ๕ แหง่ ร้อยละ ๗๐ อ าเภอ

๒. โครงการจัดส่ง เพือ่ใหป้ระชาชนมา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สร้างความ ส านักปลัด
นักกีฬาเข้าร่วม ร่วมกิจกรรมกีฬา หน่วยงานอื่นๆประเภทกีฬา สามัคคีในหมู่
แข่งขัน สากลและกีฬาพืน้บา้น คณะ

๓. โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่ใหเ่ยาวชนหนั เด็ก เยาวชน และประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สามารถลด เด็ก เยาวชน ส านักปลัด
ต้านยาเสพติด อบต. มาเล่นกีฬาหา่งไกล ร่วมกิจกรรมกีฬาตามโครงการ ปญัหายาเสพติด หน้มาเล่นกีฬา
ดอนสัก ยาเสพติด กีฬาต้านยาเสพติด ร้อยละ ๕๐ เพิม่ขึ้น

๔. โครงการอุดหนุนการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก อุดหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนมี โรงเรียน ส านักปลัด
แข่งขันกีฬานักเรียน นักเรียนเข้าร่วม สังกัด สพฐ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักกีฬาเข้าร่วม สามารถเข้า

กิจกรรมการแข่งขัน จ านวน ๕ โรงเรียน ๕๐๑,๐๐๐ แข่งขันเพิม่ขึ้น แข่งขันกีฬาได้
กีฬา ร้อยละ ๘๐

(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๕-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการทอ่งเทีย่ว และทรัพยากรธรรมชาติ
    ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการจัดท าปา้ย เพือ่ประชาสัมพนัธ์ จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์แหล่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พฒันาและ นักทอ่งเทีย่ว ส านักปลัด
แหล่งทอ่งเทีย่ว แล่งทอ่งเทีย่วในเขต ทอ่งเทีย่วตามแบบที ่อบต .ดอนสัก ส่งเสริมการ สามารถรู้แหล่ง

พืน้ที ่อบต. ก าหนด ทอ่งเทีย่วร้อยละ ทอ่งเทีย่ว
๖๐

๒. โครงการ เพอืใหน้ักท่องเทีย่วทัง้ จัดท ากิจกรรมประชาสัมพนัธ์แหล่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีนักทอ่งเทีย่ว ส านักปลัด
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง ชาวไทยและชาวต่าง ทอ่งเทีย่วทางส่ือออนไลท ์วิทยุ มาเทีย่วเพิม่ขึ้น
ทอ่งเทีย่ว ประเทศได้รู้แหล่ง โทรทศัน์ แผ่นพบัส่ิงพมิพต่์างๆ

ทอ่งเทีย่ว

๓. โครงการฝึกอบรม เพือ่ใหเ้ยาวชนแนะ จัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน/ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เยาวชนสามารถ ส านักปลัด
มัคคุเทศน์น้อย น าแหล่งเทีย่วได้ นักเรียนเปน็มัคคุเทศน์ แนะน าแหล่ง

ทอ่งเทีย่วได้

(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๖-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการทอ่งเทีย่ว และทรัพยากรธรรมชาติ
    ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการพฒันาแหล่ง เพือ่พฒันาแหล่งเทีย่ว๑)ปรับปรุงภมูิทศัน์ด าเนินการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ การพฒันาแหล่ง สถานทีม่ีความ ส านักปลัด
ทอ่งเทีย่วต าบล ใหม้ีมาตรฐาน ปรับพืน้ทีแ่ละก่อสร้างศาลาแหล่ง ทอ่งเทีย่วร้อยละ พร้อมรองรับ
ดอนสัก ทอ่งเทีย่ว กว้าง ๔x๔ ม. ๖๐ นักทอ่งเทีย่ว

หมู ่๒,๑๐,๑๑

๒)ก่อสร้างคอนกรีตล้อมรอบน้ าจืด ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
(น้ าผุด)เขาทา่ภ ูหมู ่๒

๓)ปรับปรุงภมูิทศัน์และก่อสร้าง ๖๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
ศาลาพกัร้อนขนาด ๔x๔ ม.น้ าตก
หวัคลอง หมู ่๙,๑๓

๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
เหล็กเลียบน้ าตกหวัคลอง หมู ่๙ 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม.

๕)ต่อเติมศูนย์บริการทอ่งเทีย่ว ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
หมู่๑๐ ขนาด ๔x๔ ม.

-๗๗-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการทอ่งเทีย่ว และทรัพยากรธรรมชาติ
    ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖)ก่อสร้างทางลงหวัคลอง ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
คอนกรีตและก่อสร้างจุดท าสปา
ปลาเสริมการทอ่งเทีย่ว หมู ่๑๓

๗) ก่อสร้างทางเดินเทา้ ๘๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
(walk Way) หมู ่๑๔ กว้าง ๒ ม.
ยาว ๖๐๐ ม.

๘)ปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนสาย ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด
เอราวัณ หมู ่๑๔ โดยท าการปลูก
ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนทัง้สองข้าง

๒. โครงการก่อสร้างทา่ เพือ่ใหช้าวบา้นได้ใช้ ก่อสร้างทา่เทยีบเรือ กว้าง ๖ ม. ๕๐๐,๐๐๐ ลดปญัหาปา่ชาย มีทา่จอดเรือ ส านักปลัด
เทยีบเรือเฝ้าระวังปา่ จอดเทยีบเรือเฝ้า ยาว ๑๐ ม. สูง ๘๐ ม. เลนถูกท าลาย เฝ้าระวังปา่
ชายเลน หมู ่๒ ระวังปา่ชายเลน ร้อยละ ๗๐ ชายเลน

๓. โครงการจัดท าปา้ย เพือ่ปอ้งกันผู้บกุรุก จัดท าปา้ยขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ปอ้งกันปา่ ประชาชนได้ ส านักปลัด
แนวเขตต้นน้ าหวั ปา่ต้นน้ าตามแนว ยาว ๒ ม. พร้อมข้อความบอก สาธารณะได้ รุ้แนวเขตปา่
คลอง หมู ่๙,๑๓,๑๔ เขตหวัคลอง แนวเขต ร้อยละ ๗๐

(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๘-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการทอ่งเทีย่ว และทรัพยากรธรรมชาติ
    ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการก าจัดขยะ เพือ่น าขยะมาใช้ให้ จัดอบรมการท าปุย๋จากขยะจาก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน/หมูบ่า้น สามารถก าจัด ส านักปลัด
ในครัวเรือน เกิดประโยชน์และ ครัวเรือนด้วยใส้เดือน ขยะลดลงร้อยละขยะได้ถูกวิธี

ลดปญัหาส่ิงแวดล้อม ๗๐

๒. โครงการจ้างเหมา เพือ่จัดเก็บขยะใน โดยท าการจ้างเหมาคนเก็บขยะ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลดปญัหาขยะ ขยะในหมูบ่า้น ส านักปลัด
เก็บขนขยะ อบต. เขต อบต.ดอนสัก ค่าบริการทิง้ขยะ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตกค้างในหมู่ ลดลง

เช่น ถุงมือ รองเทา้ ผ้าปดิจมูก บา้นร้อยละ ๘๐

๓. โครงการจัดซ้ือถัง เพือ่ใหป้ระชาชนมีถัง จัดซ้ือถังรองรับขยะตามมาตรฐาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดปญัหาทิง้ขยะ ครัวเรือนมี ส านักปลัด
ขยะ รองรับขยะในหมู่ ครุภณัฑ์ทีก่ าหนด ไม่ถูกทีร้่อยละ ขยะเพยีงพอ

บา้นใหท้ัว่ถึง ๘๐

๔. โครงการ Big เพือ่ท าความะอาด ด าเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถานทีเ่ป้าหมาย แหล่งท่องเทีย่ว ส านักปลัด
Clening Day สถานทีส่ าคัญหรือ สถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานที่ ปลอดขยะร้อย สะอาดสวยงาม

สถานทีท่อ่งเทีย่วของ ส าคัญต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ละ ๗๐ ปลอดขยะ
ต าบลดอนสัก จ านวน ๕๐ คน

-๗๙-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการฝึกอบรมและเพือ่ส่งเสริมให้ จัดท ากิจกรรมการพฒันาศักยภาพ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ บคุลากรได้รับ สามารถน า ส านักปลัด
ทศันศึกษาดูงาน บคุลากรได้มี พนักงาน ผู้บริหาร ผู้น าทอ้งถิ่น การส่งเสริม ความรู้มา

ประสบการณ์การ ความรู้ร้อยละ พฒันาองค์กร
ท างานในองค์กร ๖๐

๒. โครงการอบรมพฒันา เพือ่พฒันาความรู้ให้ จัดฝึกอบรมพนักงาน อบต.ให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การปฏบิติังาน ส านักปลัด
ศักยภาพ อบต. บคุคลากรทอ้งถิ่น ใหค้วามรู้กฎหมาย วินัย จ านวน มีประสิทธิภาพ

๓๐ คน มากขึ้น

๓. โครงการอบรมให้ เพือ่เพิม่ความรู้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บคุคลากรมี ส านักปลัด
ความรู้กฎหมายจัดต้ัง กฎหมายระเบยีบการ ของ อบต.ดอนสัก ความรู้มากขึ้น
อปท. ปฏบิติังาน

๔. โครงการอบรมเพิม่ เพือ่ส่งเสริมประสิทธิ สนับสนุนใหเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ บคุลากรได้รับ สมาชิกสภาฯรู้ ส านักปลัด
ศักยภาพสมาชิกสภาฯภาพของสมาชิกสภาฯตามโครงการของกรมส่งเสริม การส่งเสริม ระเบยีบ

ใหม้ีความรู้ระเบยีบ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ความรู้ร้อยละ กฎหมายมาก
๖๐ ขึ้น

-๘๐-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕. โครงการอบรม เพือ่เรียนระเบยีบ อบรมใหค้วามรู้คุณธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บคุลากรได้รับ การปฏบิติังาน ส านักปลัด
คุณธรรม จริยธรรม วินัยการปฏบิติังาน จริยธรรมหรือวินัยการปฏบิติังาน การส่งเสริม มีประสิทธิภาพ
หรือวินัย ในองค์กร ความรู้ร้อยละ มากขึ้น

๖๐

๖. โครงการใหค้วามรู้แก่ เพือ่ใหท้อ้งถิ่นน า อบรมใหค้วามรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การพฒันา ส านักปลัด
ประชาชนเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนจ านวน ๕๐ คนในเขต ทอ้งถิ่นมี
เศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีงมาปรับใช้ อบต.ดอนสัก ประสิทธิภาพ

๗. โครงการจัดแผนที่ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จัดใหม้ีระบบฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวกับ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พฒันาขีดความ สามารถจัดเก็บ กองคลัง
ภาษแีละทะเบยีน การจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินต่างๆของประชาชนไว้ใช้ สามารถการ ภาษไีด้มากขึ้น
ทรัพย์สิน อบต. จัดท าภาษ ีภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษี บริการขององค์
ดอนสัก โงเรือนและทีดิ่น ภาษปีา้ย กรเพิม่ขึ้นร้อย

ละ ๖๐

-๘๑-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘. โครงการสนับสนุน เพือ่สนับสนุน ๑)สนับสนุนการจัดซ้ือบตัรเลือกต้ัง ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ พฒันาขีดความ ประชาชนรู้ ส านักปลัด
กิจกรรมการเลือกต้ัง หน่วยงานจัดการ ๒)สนับสนุนอบรม คกก.การเลือกต้ัง สามารถการ สิทธิ หน้าที่
ระดับทอ้งถิ่น/ระดับ เลือกต้ัง ๓)การประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ัง บริการขององค์ ระบบ
ประเทศ กรเพิม่ขึ้นร้อย ประชาธิปไตย

ละ ๖๐

๙. โครงการฝึกอบรม เพือ่สร้างกระบวน จัดกิจกรรมร่วมกับ กกต.และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้น าทอ้งถิ่นมี ผู้น าทอ้งถิ่น ส านักปลัด
ทางการเมืองและ dkiเรียนรู้ร่วมกัน สถาบนัการศึกษาฝึกอบรมให้ ความรู้เพิม่ขึ้น มีความรู้มาก
การบริหารในระบอบ ทางการเมือง นักการเมือง ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น า ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ประชาธิปไตย ชุมชน เยาชนและประชาชนทัว่ไป

๑๐. โครงการก่อสร้างหอ้ง เพือ่ใช้เก็บเอกสาร ก่อสร้างหอ้งเก็บเอกสารส านักงาน ๒๘๐,๐๐๐ พฒันาขีดความ สามารถเก็บ ส านักปลัด
เก็บเอกสารส านักงาน ส านักงาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. พืน้ทีไ่ม่ สามารถการ เอกสารได้มาก

น้อยกว่า ๕๐ ตรม.จ านวน ๒ หอ้ง บริการขององค์ ขึ้น
กรเพิม่ขึ้นร้อย

๑๑. โครงการก่อสร้าง เพือ่ใช้ท ากิจกรรม อาคารเอนกประสงค์กว้าง ๑๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐ ละ ๖๐ ด าเนินกจิกรรม ส านักปลัด
อาคารเอนกประสงค์ หรือจัดงานต่างๆของ ยาว ๑๒ ม. ของ อบต.มี
อบต.ดอนสัก อบต. ความสะดวก

มากขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๒-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่
    ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการจัดท าระบบ เพือ่ใหไ้ด้ข้อมูล จัดท ากิจกรรมส ารวจและจัดเก็บ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ส่งเสริมการมี สามารถแก้ไข ส านักปลัด
ข้อมูลพืน้ฐาน อบต. พืน้ฐานมาจัดท าแผน ข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท าแผน ส่วนร่วมของผู้น าปญัหาของ

พฒันา พฒันา อปท. และประชาชน ประชาชนได้
ในการพฒันา

๒. โครงการ อบต. เพือ่รับทราบปญัหา จัดท ากิจกรรม อบต.เคล่ือนทีรั่บ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ องค์กรร้อยละ ประชาชนมี ส านักปลัด
เคล่ือนที่ และใหบ้ริการ ทราบปญัหาของประชาชนมา ๗๐ ความพงึพอใจ

ประชาชนนอก พฒันาและใหบ้ริการด้านอื่นๆ
สถานที่

๓. โครงการอบรมตัว เพือ่เพิม่ประสิทธิ จัดฝึกอบรมการจัดท าแผนแม่บท ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาคมมี ส านักปลัด
แทนประชาคม ภาพการจัดท าแผน ชุมชน/หมูบ่า้น ความรู้การจัด
หมูบ่า้น/ต าบล ของประชาคมหมูบ่้าน ท าแผนแม่บท

๔. โครงการส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมให้ จัดประชุมประชาคม ใหค้วามรู้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ หน่วยงานต่างๆ ส านักปลัด
จัดท าแผนแม่บท หมูบ่า้นจัดท าแผน ผู้น าสร้างเครือข่ายองค์กร และ รับรู้ปญัหา
ชุมชน/หมูบ่า้น แม่บทชุมชนหมูบ่า้น สนับสนุนขับเคล่ือนแผนชุมชน/ ความต้องการ

หมูบ่า้น หมูบ่า้น

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๓-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
    ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการปอ้งกันและ เพือ่แก้ไขปญัหา ๑)สนับสนุนการช่วยเหลือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ สามารถ ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภยั ความเดือดร้อนใน ประชาชนตามอ านาจหน้าทีก่รณี การช่วยเหลือ บรรเทาความ

เบือ้งต้น ประสบสาธารณภยัและประกาศ ร้อยละ ๘๐ เดิอดร้อนของ
เปน็พืน้ทีภ่ยัพบิติัฉุกเฉิน ประชาชนได้

๒. โครงการอุดหนุนศูนย์ เพือ่ใหม้ีศูนย์ปฏบิติั สนับสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเปน็ใหแ้ก่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนได้การ สามารถแก้ไข ส านักปลัด
ปฏบิติัการร่วมในการ การช่วยเหลือ ศูนย์ปฏบิติัการร่วมระดับอ าเภอ ช่วยด้านต่างๆ ความเดือดร้อน
ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนของ อปท. เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิม่ขึ้นร้อยละ ครอบคลุมทกุ

ระดับอ าเภอ ๘๐ ด้านเพิม่ขึ้น

๓. โครงการปอ้งกันและ เพือ่สนับสนุนการ จัดกิจกรรม อปพร. อ านวยความ ๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุบติัเหตุในเขต สามารถลด ส านักปลัด
ลดอุบติัเหตุทางถนน ปอ้งกันอุบติัเหตุช่าง สะดวกในช่วงเทศกาลปใีหม่/ พืน้ทีล่ดลง อุบติัตาม

เทศกาลต่างๆ สงกรานต์ ร้อยละ ๘๐ เปา้หมายรัฐ

๔. โครงการก่อสร้างและ เพือ่ใช้รับสัญญาณจาก ก่อสร้างและติดต้ังเสาวิทยุความสูง ๓๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมกิจการ สามารถรับ ส านักปลัด
ติดต้ังเสาวิทยุส่ือสาร วิทยุส่ือสาร ๓๙ ม.พร้อมชุดแม่ข่าย ศูนย์ อปพร. คล่ืนวิทยุได้

จ านวน ๓ คร้ัง ไกลขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๔-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี ๔ ส่งเสริม อนุรักษ ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
    ๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการจัดกิจกรรม เพือ่สืบสานประเพณีและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญ เช่น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมที่ สืบสาน ส านักปลัด
วันส าคัญทางพระ วันส าคัญประจ าปี วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ส่งเสริมทางด้าน กิจกรรมวัน
พทุธศาสนาของ ศาสนาร้อยละ ส าคัญทาง
พนักงานทอ้งถิ่น ๕๐ ศาสนา
และประชาชน

๒. โครงการจัดงานรดน้ า เพือ่ส่งเสริมประเพณี จัดกิจกรรมรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุวัน ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมที่ ประชาชนมี ส านักปลัด
ขอพรผู้สูงอายุ วัฒนธรรมทอ้งถิ่น สงกรานต์ ส่งเสริม อนุรักษ ์ ส่วนร่วม
ประเพณีสงกรานต์ จารีตประเพณี กิจกรรม

จ านวน ๕ คร้ัง ประเพณี
๓. โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทอ้งถิ่น ส านักปลัด

ประเพณีเดือนสิบ/ ประเพณีทอ้งถิ่น ชุมชน/หมูบ่า้น
เดือนสิบเอ็ด

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๕-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี  ๕ ส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต

๗. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
    ๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑. โครงการรณรงค์ปอ้ง เพือ่ลดยาเสพติดใน อบรมใหค้วามรู้และเสริมสร้าง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม ลดการแพร่ ส านักปลัด
กันและแก้ไขปญัหา ชุมชน/หมูบ่า้น ความเข้มแข็งใหห้มูบ่า้น/ชุมชน ทีใ่หค้วามรู้การ ระบาดยาเสพ
ยาเสพติด ปอ้งกันยาเสพติด ปอ้งกันยาเสพติดคิดในมูบ่า้น

๒. โครงการจัดระเบยีบ เพือ่ใหท้กุหน่วยงาน จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม สามารถลด ส านักปลัด
สังคมแบบบรูณาการ ร่วมกันบรูณาการ เยาวชน ทีม่ีโอกาสเส่ียงและให้ การฝึกอบรมให้ ความเส่ียงภยั
ต าบลดอนสัก กันกันและแก้ไขยา ความรู้ภยัทีใ่กล้ตัว ความรู้เด็ก ทีอ่าจเกิดขึ้น

เสพติด เยาวชน

๓. โครงการปอ้งกันและ เพือ่เฝ้าระวังยา ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ(cctv)ใน๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การระบาดของ ประชาชนมี ส านักปลัด
แก้ไขยาเสพติดติดต้ัง เสพติดปอ้งกันความ ถนนสายหลักทีเ่ปน็ชุมชนและพืน้ที่ ยาเสพติดลดลง ความปลอดภยั
กล้องโทรทศัน์วงจร ปลอดภยั ล่อแหลมของต าบลดอนสัก ร้อยละ ๘๐ และลดปญัหา
ปดิ (CCtv) ยาเสพติดใน

พืน้ทีเ่ปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๖-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพฒันาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตทีดี่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตสุราษฎร์ธานี  ๕ ส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต

๗. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
    ๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔. โครงการสนับสนุน เพือ่ร่วมกับหน่วย สนับสนุนกิจกรรมบ าบดัยาเสพติด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ส านักปลัด
ศูนย์บ าบดัระดับ งานทีเ่กี่ยวข้องบ าบดั จ านวน ๕๐ คน ลดลงร้อยละ๖๐ สามารถเลิกยา
อ าเภอ ยาเสพติดในเขตพืน้ที่ เสพติดได้

ต าบล

๕. โครงการสนับสนุน เพือ่ใช้บ าบดัผู้ติดยา ศูนย์บ าบดัผู้ติดยาเสพติดระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์บ าบดัยา มีศูนย์บ าบดัยา ส านักปลัด
การจัดต้ังศูนย์บ าบดั เสพติด ต าบล จ านวน ๑ ศูนย์ เสพติดเขต อบต. เสพติดระดับ
ผู้ติดยาเสพติดระดับ จ านวน ๑ ศูนย์ ต าบล
ต าบล

(ผลผลิตของโครงการ)

-๘๗-

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๒



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แผนงานบริหาร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ๑)เพือ่ใหม้ีอุปกรณ์การ ๑)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด

งานทัว่ไป ปฏบิติังานทีเ่พยีงพอ เล่ือนสูงแบบกระจก

๒)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด
บานทบึ

๔)จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๙๗,๒๐๐ ส านักปลัด
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐บทียีู
ทีป่ระกอบส าเร็จรูปสามารถท า
ความเย็นขนาดไม่เกิน๔๐,๐๐๐
บทียีูและฉลากประหยัดไฟฟา้
เบอร์ ๕ 

๕)จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา มี ๘,๕๐๐ ส านักปลัด
คุณลักษณะ ท าด้วยไม้สัก
มีโต๊ะหมูบ่ชูา ๙ ตัว ความกว้าง
ตัวละ ๙ นิว้ มีฐานรองโต๊ะหมู่

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพือ่ใช้ประกอบกิจกรรม ๑)จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ๕๔,๙๐๐ ส านักปลัด
วิทยุ ต่างๆของ อบต. ชุดเล็ก ตู้ล าโพง ๑๒ นิว้ ๓๐๐

วัตต์x๒เพาเวอร์มิกเซอร์ ขาต้ัง
ล าโพง มิกเซอร์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

-๙๕-

ประเภท วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒)จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงหอ้ง ๒๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด
หอ้งประชุมพร้อมไมโครโฟน
หอ้งประชุมจ านวน ๑๖ ตัว

๓)จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงติดต้ัง ๘๐,๐๐๐ ส านักปลัด
ในรถยนต์พร้อมล าโพงและ
ไมโครโฟนแบบไร้สายจ านวน
๒ ตัว

ครุภณัฑ์งานบา้น เพือ่บริการประชาชนที่ ๑)จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น ๑๔,๖๐๐ ส านักปลัด
งานครัว มาติดต่อราชการ

๒)จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า มี ๑๐,๙๐๐ ส านักปลัด
ลักษณะแบบข้อแข็งและข้ออ่อน
-เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
๑.๔ แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด

-๙๖-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๑)เพือ่ใหม้ีอุปกรณ์การ ๑)จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด

ปฏบิติังานทีเ่พยีงพอ ขนาด ๑ kva มีก าลังไฟฟา้ด้าน
๒)เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ นอกกว่า ๑ kva(๓๖๐ Watts)
การปฏบิติังานบคุคลากร
ในองค์กร ๒)จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ส านักปลัด

LED ขาวด าได้ มีความละเอียด
การพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
๖๐๐x๖๐๐ dpi มีความเร็ว
พมิพร่์างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาท(ีppm)

๓)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มี ๑๖,๐๐๐ ส านักปลัด
หน่วยประมวลผลกลาง(cpu)
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก มี
หน่วยความจ าหลัก(RAM) มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑ TB

๔)จอคอมพวิเตอร์ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด

๕)มอนิเตอร์ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด

-๙๗-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ แผนงานการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ไว้ใช้เก็บเอกสาร ๑)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน ๑๘,๐๐๐ กองคลัง

คลัง ของทางราชการ เล่ือนสูงแบบกระจก

๒)จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิด ๓๐,๐๐๐ กองคลัง
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๕,๐๐๐ บทียีู

๓)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง
บานทบึ

๔)จัดซ้ือเก้าอี้นัง่ส านักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองคลัง
มีพนักพงิ มีก้านโยกส าหรับ
ปรับความสูง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้ีอุปกรณ์การ ๑)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง
ปฏบิติังานทีเ่พยีงพอ หน่วยประมวลผลกลาง(cpu)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก มี
หน่วยความจ าหลัก(RAM) มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑ TB

-๙๘-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒)จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลัง
ขนาด ๑ kva มีก าลังไฟฟา้ด้าน
นอกกว่า ๑ kva(๓๖๐ Watts)

๓)จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองคลัง
LED ขาวด าได้ มีความละเอียด
การพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
๖๐๐x๖๐๐ dpi มีความเร็ว
พมิพร่์างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาท(ีppm)

๓ แผนงานการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ไว้ใช้เก็บเอกสาร ๑)จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด
ศึกษา ของทางราชการ เล่ือนสูงแบบกระจก

๒)จัดซ้ือชั้นวางหนังสือ แบบ๔ ๑๖,๐๐๐ ส านักปลัด
ชั้น ขนาด ๔๒x๑๑๔ ซม.
ศพด.บา้นนางก า

ส านักปลัด

-๙๙-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓)จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๑๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐บทียีู
ทีป่ระกอบส าเร็จรูปสามารถท า
ความเยน็ขนาดไม่เกนิ๔๐,๐๐๐

บทียีูและฉลากประหยัดไฟฟา้
เบอร์ ๕ จ านวน ๔ เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้ีอุปกรณ์การ ๑)จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มี ๓๔,๐๐๐ ส านักปลัด
ปฏบิติังานทีเ่พยีงพอ หน่วยประมวลผลกลาง(cpu)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก มี
หน่วยความจ าหลัก(RAM) มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑ TB
จ านวน ๒ เคร่ือง

๒)จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด
LED สี ชนิด Network มีความ
ละเอียดการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
๖๐๐x๖๐๐ dpi มีความเร็ว
พมิพร่์างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาท(ีppm)
จ านวน ๒ เคร่ือง

-๑๐๐-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓)จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด
ขนาด ๑ kva มีก าลังไฟฟา้ด้าน
นอกกว่า ๑ kva(๓๖๐ Watts)
จ านวน ๒ เคร่ือง

๔ แผนงานการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา ๑)เพือ่ใช้การปฏบิติังาน จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปเปน็กล้อง ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ กองช่าง
เคหะและชุมชน และเผยแพร่ การออกส ารวจพืน้ทีต่่างๆ คอมแพค มีความละเอียดที่

เซ็นเซอร์ภาพ มีแฟลซในตัว
ถ่ายโอนข้อมูลไปคอมพวิเตอร์
ได้ เปล่ียนส่ือบนัทกึข้อมูลได้

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพือ่ใช้ติดต่อประสานการ จัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กองช่าง
วิทยุ ปฏบิติังานในพืน้ที่ ระบบ VHF/FM ขนาดก าลัง

ส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเคร่ือง แทน่ชาร์ทแบตเตอร์ร่ี

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ือง ๑)จัดซ้ือเคร่ืองตบดินมีลักษณะ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองช่าง
ใช้ในการปฏบิติังาน ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิล น้ าหนัก

ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน
ความเร็วตบดินไม่น้อยกว่า
๕,๐๐๐ คร้ังต่อนาที

-๑๐๑-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒)จัดซ้ือเล่ือยยนต์มีลักษณะ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองช่าง
มีขนาดบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า ๒๐
นิว้ เคร่ืองยนต์เบนซิล ๒จังหวะ

๓)จัดซ้ือเคร่ืองค้นหาแหล่งน้ า ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ กองช่าง
บาดาลใต้ดิน WF-๑๐๑ B
สามารถค้นหาแหล่งน้ าดิบใต้
ดินความลึก ๓๐-๕๐-๑๕๐
๒๐๐ ม.

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๒๓,๐๐๐ กองช่าง
ใช้ในการปฏบิติังาน All In One มีลักษณะพืน้ฐาน

-มี(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ 
แกนหลัก(Core)
-(CPU)มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ
(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า ๖ MB
-มีหน่วยประมวลเพือ่แสดงภาพ
-มีหน่วยความหลัก(RAM)ชนิด
DDR๔ หรือดีกว่า มีไม่น้อยกว่า
๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด

-๑๐๒-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. ๐๓



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB
จ านวน ๑ หน่วย

-๑๐๓-

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. ๐๓


