
 

 

 

 



 

 

คํานํา 

 

  การจัดทําแผนการสงเสริมการทองเท่ียวมีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนดกรอบและแนวทางในการ

จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการการสงเสริมการทองเท่ียวใน

เขตพ้ืนท่ี ใหมีการพัฒนาอยางเปนองครวม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มี

การประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานตางๆ ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ กําหนดการใชทรัพยากรในการบริหารงานไดอยางชัดเจนและสามารถสงเสริมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวแกชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ และเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารสวน

ทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเปนเครื่องมือในการ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานดานการทองเท่ียวของเทศบาล ทําใหผูบริหารงาน และประชาชนท่ัวไป 

ทราบแผนงานโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมการทองเท่ียวของทองถ่ิน 

 

งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

              สํานักปลัด เทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง 

ท่ีตั้งเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ตั้งอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 

กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ หลักเขตท่ี 1 เริ่มตั้งแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน 15 ซาย ตาม คันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ตรงประตรูะบายน้ํา เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตท่ี 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรงไป

จดกับถนนสายไปศรีประจนัต ตรงหลัก กิโลเมตรท่ี 13+500 เปนหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 1,970 เมตร   

หลักเขตท่ี 4 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาล

เปนหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 730 เมตร 

ทิศใต หลักเขตท่ี 5 ยาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย กิโลเมตรท่ี 

22+850 หรือหางจาก หลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต เปนระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,800 เมตร 

เปนหลักเขตท่ี 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตท่ี 6 ยาวเปนเสนตรงผานถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – สระกระโจม เปนหลักเขตท่ี 7 ระยะทางประมาณ 920 เมตร 

หลักเขตท่ี 7 ยาวเปนเสนตรงไปตามถนนสายโคกหมอถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตท่ี 1 

ระยะทางประมาณ 860 เมตร 

เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนสวนหนึ่งของตําบลดอนเจดีย มี 5 ชุมชน ประกอบดวย 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

 ชุมชนไชยานุภาพ 256 ครัวเรือน 329 336 665 

 ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน 467 526 993 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 290 258 548 

 ชุมชนดอนประดู 185 ครัวเรือน 233 263 496 

 ชุมชนถํ้าพระ 111 ครัวเรือน 183 208 391 

 รวม 1,313 ครัวเรือน 1,502 1,591 3,093 

 

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 

 
แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

ไชยานุภาพ 

256 

ปราบไตรจักร 

477 

สันติสุข 

284 

ดอนประดู  

185 

ถํ้าพระ 

111 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดียตั้งอยูตรงใจกลางพ้ืนท่ีมีคูน้ําลอมรอบ                  

ตรงพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สภาพพ้ืนท่ี   

แบงไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนแหลงชุมชนเมืองเหมาะแกการคาขาย และอีกสวนหนึ่งเปนท่ีราบลุม 

เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีลักษณะอากาศคลายๆ กับอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีการทํา

เกษตรกรรมในเปนบางสวน และบางสวนประกอบอาชพีรับจาง 

1. การคมนาคม/ขนสง 

 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ และจังหวัด เปนเสนทางคมนาคมทางบก  

 สายสุพรรณบุรี  – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 

 สายศรีประจันต – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

 สายสามชุก      – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีถนนและซอยตางๆ มีสภาพเปนท้ังถนน คสล. และ

แอสฟลติกทุกสาย สามารถติดตอระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใกลเคียงไดสะดวกพอสมควร 

2. การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานท่ี

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การส่ือสารและการโทรคมนาคม 

 มีบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 มีบริษัททีโอที จํากัด  จํานวน 1 แหง 

 มีเสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 

 



 

4 

 

4. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5. การจราจร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 36 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 8 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  26 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 2 เสน 

6. การใชท่ีดิน 

 ท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ อาคาร 

รานคา และภาคอุตสาหกรรมบางสวน 

ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถํ้าพระ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตรกรรม 

 การเพาะปลูก 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การอุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

3. การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

4. การพาณิชยกรรม/การบริการ 

 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 6 แหง 

 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 มีตลาดเอกชน 3 แหง 

 มีสถานีบริการน้ํามัน 2 แหง 

 มีรานคา                                 244 แหง 
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 มีรานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 มีธนาคาร 4 แหง 

5. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงสัตวประเภท สุกร กระบือ แพะ เปด ไก กุง เปนตน 

ดานสังคม 

1. ประชากร 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,093 คน แบงแยกเปน ชาย 1,502 คน หญิง 1,591 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 107 85 192 

6 – 12 ป 126 106 232 

13 – 18 ป 104 90 194 

19 – 33 ป 312 274 586 

34 – 59 ป 587 652 1,239 

60 ปข้ึนไป 259 391 650 

รวม 1,502 1,591 3,093 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

กราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

แรกเกิด-5 ป 

192 คน 

6% 

6-12 ป 

232 คน 

8% 

13-18 ป 

194 คน 

6% 

19-33 ป 

586 คน 

19% 

34-59 ป 

1,239 คน 

40% 

60 ปขึ้นไป 

650 คน 

21% 
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2. การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 

- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย (กศน.) 1 แหง 

3. ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 

แหง คือวัดดอนเจดีย และวัดสวนไทรพลาราม 

4. การสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลดอนเจดีย 1 แหง 

 รายขายยา 6 แหง 

 คลินิก 4 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  35 คน 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย 1 แหง 

 การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย : EMS 1 แหง 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 ทรัพยากรดินสวนใหญใชประกอบอาชีพ ทํานา เลี้ยงสัตว ทําสวน และเปนท่ีอยูอาศัย 

 ทรัพยกรน้ํา ใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทานเปนสวนใหญในการเกษตรกรรม 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึงไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตามมติของสภาเทศบาล  

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได จํานวน 2 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปน

ผูปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (แผนภาพท่ี 1) 

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 
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 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดังนี้   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล            9 คน  

 พนักงานจาง 5 คน 

 พนักงานจางเหมา 8 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล 5 คน 

 พนักงานจาง 1 คน 

 พนักงานจางเหมา 1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล 4 คน 

 พนักงานจาง 4 คน 

 พนักงานจางเหมา 6 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล 3 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 

 พนักงานจาง   2 คน 

 พนักงานจางเหมา          11 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล 7 คน 

 พนักงานจาง 3 คน 

 พนักงานจางเหมา           2 คน 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

พนักงานเทศบาล 

26 คน 

37% 

ลูกจางประจํา 

2 คน 

3% 

พนักงานจาง  

15 คน  

21% 

พนักงานจางเหมา 

28 คน 

39% 

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 

 



 

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 

 

งบกลาง 

8.1 

งบบุคลากร 

15.70 

งบดําเนินการ 

12.99 

งบลงทุน 

3.95 

งบเงินอุดหนุน 

 5.37 

งบรายจายอ่ืน 

0.05 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. การคลังทองถิ่น  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 46,110,000 บาท  

 งบกลาง 8,104,600 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 13,074,660 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 382,000 บาท  

-  คาใชสอย 7,048,600 บาท  

-  คาวัสดุ 4,857,200 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   697,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  50,700 บาท 

-  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 3,895,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,370,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน      5,000 บาท  
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การพัฒนาการทองเท่ียว 

  (1) เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุง

มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเขาถึงแหลงทองเท่ียวของ

ผูพิการและผูสูงอายุ 

 (2) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทาง ประวัติศาสตร สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมในเชิง

กลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนและตลาดสดนาซ้ือ 

 (3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียวของชุมชน 

 (4) สงเสริม สนับสนุนตลาด เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรูจักคุณภาพในระดับสากล  

 (5) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว 

 (6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ 

 (7) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทของเทศบาลตําบลดอนเจดียและภาคเอกชนให

เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือยกระดับแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวกัน 

 

เปาหมายการสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- เพ่ือใหนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

- เพ่ือใหประชาชนมีรายไดทางการทองเท่ียว 

- เพ่ือใหนักทองเท่ียวประทับใจในสินคาท่ีเปนเอกลักษณและบริการของคนในชุมชน 

- เพ่ือใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเท่ียว ชวยกันดูแลรักษาแหลงประวัติศาสตร 

- เพ่ือตองการใหแหลงทองเท่ียวเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศใหคนไดรูจักมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดานแผนการสงเสริมการทองเท่ียว เปน

การสรางแนวทางรวมกันระหวางเทศบาลตําบลดอนเจดียและองคกรอ่ืน ตลอดจนประชาชนในการมีสวนรวม 

ผูรับผิดชอบในการติดตามผล 

 เทศบาลตําบลดอนเจดียมีผูติดตามผลดังตอไปนี้ 

1. ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย/นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 

2. หนวยงานตรวจสอบภายในของเทศบาล 

3. ภาคประชาชน 

 

 

  

แผนสงเสริมการทองเท่ียว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 

 



แผนส่งเสริมการท่องเที�ยวประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรม เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณพระบรม ดูแล บํารุง รักษา  สวนสาธารณะ 100,000    100,000    100,000    100,000    จํานวนกิจกรรม ภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชา สํานักปลัดฯ/

ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร ราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร สวนหยอมบริเวณพระบรมราชา ที่เกี่ยวกับการ นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองชาง

มหาราช มหาราชสวยงาม เปนการสงเสริม นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูแล บํารุง รักษา ไดรับการปรับปรุง ดูแล รักษา

ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวทาง โดยทํางานรวมกันกับหนวยงาน ภูมิทัศนบริเวณ ใหสวยงาม 

ประวัติศาสตร และเปนสถานที่ ที่เกี่ยวของ พระบรมราชา

พักผอนหยอนใจของประชาชน นุสรณฯ

ในเขตเทศบาลและนักทองเที่ยว

2 ปรับปรุง บํารุง รักษา เพื่อใหภูมิทัศนในเขตเทศบาลมี ปรับปรุง ดูแล บํารุง รักษา 200,000    100,000    100,000    100,000    สวนสาธารณะ ทําใหภูมิทัศนในเขตเทศบาล กองชาง/

สวนสาธารณะสวนหยอมและ ความสะอาดและสวยงาม ภูมิทัศน ถนน ทางเทา และ สวนหยอม และ สะอาดและสวยงาม และมีสวน กอง

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล สวนสาธารณะ ประกอบดวย ภูมิทัศนในเขต สาธารณะเปนสถานที่พักผอน สาธารณสุขฯ

ถนนไชยานุภาพ เทศบาลไดรับการ หยอนใจของประชาชน

ถนนรอบพระบรมฯ ดูแลอยางตอเนื่อง

ถนนสาธารณะในชุมชน 5 ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนสงเสริมการทองเที่ยวเทศบาลตําบลดอนเจดีย (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา



แผนส่งเสริมการท่องเที�ยวประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 70,000      70,000      70,000      70,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนรูจักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

วันลอยกระทง อนุรักษและสืบสานประเพณี เพื่อรวมอนุรักษประเพณีไทย วันลอยกระทง และรวมกันอนุรักษ

วันลอยกระทง ไมนอยกวา 1,000 คน ประเพณีไทย

4 โครงการวันลอยกระทง เพื่อใหเด็กไดเรียนรูประเพณี เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 500          500          500          500          เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันลอยกระทง และผูปกครอง จํานวน 240 คน และผูปกครองรอยละ70 ไดเรียนรูประเพณี เด็กเล็กฯ

เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม วันลอยกระทง

5 โครงการทําบุญ ตักบาตรเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรมรวมกัน จัดใหมีการทําบุญตักบาตรและ 80,000      80,000      80,000      80,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา

ในวันขึ้นปใหม และรวมสืบสานวัฒนธรรมที่ดี รับพรวันขึ้นปใหม วันขึ้นปใหม อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ของไทย ไมนอยกวา 1,000 คน

6 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อรวม 70,000      70,000      70,000      70,000      ประชาชนรวมงาน ประชาชนรูจักวัฒนธรรมไทย กองการศึกษา

สงกรานต ในการอนุรักษและสืบสาน อนุรักษประเพณีไทย วันสงกรานต และรวมกันอนุรักษ

ประเพณีสงกรานต ไมนอยกวา 1,000 คน ประเพณีไทย

7 สนับสนุนประเพณีของทองถิ่น เพื่อรวมสืบสานประเพณีของทองถิ่น สนับสนุนประเพณีของทองถิ่น 30,000      30,000      30,000      30,000      จํานวนโครงการที่ เทศบาลและประชาชนมี กองการศึกษา

ใหอยูคูกับทองถิ่นตลอดไป สนับสนุนประเพณีของ ความสัมพันธอันดีตอกัน

เรียนรู

8 โครงการปนรักษ ปนบุญ เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชนและ จัดกิจกรรมปนจักรยานในแหลง 50,000      50,000      50,000      50,000      เด็ก  เยาวชนและ เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ประชาชน ไดใชเวลาวางใหเปน ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแกเด็ก ประชาชนทั่วไป ที่เขารวมโครงการ มีสุขภาพ

ประโยชน และรูจักศิลปวัฒนธรรม เยาวชนและประชาชนทั่วไป เขารวมโครงการ รางกายแข็งแรง และได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา



แผนส่งเสริมการท่องเที�ยวประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาการศึกษา กีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ทําใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ จัดกิจกรรมปนจักรยานเพื่อรวม รอยละ 65 รวมกันทําบุญ สืบสาน

และแข็งแรง ทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาตาม ประเพณีและวัฒนธรรม

วัดตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อันดีงาม



 
13 

 
แผนประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
 
 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
รายละเอียดการประชาสัมพันธ 

 

                ระยะเวลาดําเนินการ 
         ป 2560                                              ป 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประเพณี 
ลอยกระทง 

- ใบปลิว 

- เสียงตามสาย,รถประชาสัมพันธ 
- หอกระจายขาว 

- วิทยุชุมชน 

- ประชาสัมพันธจังหวัด 

- ปายประชาสัมพันธ 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- เว็บไซตเทศบาล 

            

2. โครงการตักบาตรวันข้ึนป
ใหม 

- วิทยุชุมชน    

- เสียงตามสาย 

- เว็บไซต 

- ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี 

- เพจเรารักสุพรรณบุรี 
- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- รถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
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แผนประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561- พศ.2564 

 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
รายละเอียดการประชาสัมพันธ 

 

                ระยะเวลาดําเนินการ 
         ป 2560                                              ป 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงสืบสานประเพณี
สงกรานต 

- ใบปลิว 

- รถประชาสัมพันธ,เสียงตามสาย 

- กรมประชาสัมพันธ 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
- เว็บไซตทวิส 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
สุพรรณบุรี 

- การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

- เว็บไซตเทศบาล 
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แผนประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
รายละเอียดการประชาสัมพันธ 

 

                ระยะเวลาดําเนินการ 
         ป 2560                                              ป 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงปนรักษ  ปนบุญ - ใบปลิว 

- รถประชาสัมพันธ,เสียงตามสาย 

- กรมประชาสัมพันธ 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
- เว็บไซตทวิส 

- เว็บไซตขาวสด  มติชน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
สุพรรณบุรี 

- การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

- สถานีรวมดวยชวยกันชัยนาท 

- เว็บไซตเทศบาล 
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