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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ตั้งอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 

กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ หลักเขตท่ี 1 เริ่มตั้งแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน 15 ซาย ตาม คัน

คลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ตรงประตรูะบายน้ํา เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตท่ี 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรง

ไปจดกับถนนสายไปศรีประจันต 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 ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – สระกระโจม เปนหลักเขตท่ี 7 ระยะทางประมาณ 920 เมตร 

หลักเขตท่ี 7 ยาวเปนเสนตรงไปตามถนนสายโคกหมอถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตท่ี 1 

ระยะทางประมาณ 860 เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดียตั้งอยูตรงใจกลางพ้ืนท่ีมีคูน้ําลอมรอบ                  

ตรงพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สภาพพ้ืนท่ีแบงไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนแหลงชุมชนเมืองเหมาะแกการคาขาย และอีกสวนหนึ่ง

เปนท่ีราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีลักษณะอากาศคลายๆ กับอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

สวนที่ 1 
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1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพของดิน ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เหมาะสมกับการปลูกพืช  ดังนี้ การทํานาขาว การ

เพาะปลูกไมยืนตน  ไมผลตางๆ การปลูกหญาเลี้ยงสัตว   

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนสวนหนึ่งของตําบลดอนเจดีย มี 5 ชุมชน ประกอบดวย 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

 ชุมชนไชยานุภาพ 276 ครัวเรือน 359 370 729 

 ชุมชนปราบไตรจักร 475 ครัวเรือน 442 505  947 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 282 244 526 

 ชุมชนดอนประดู 191 ครัวเรือน 238 263 501 

 ชุมชนถํ้าพระ 113 ครัวเรือน 181 204 385 

 รวม 1,339 ครัวเรือน 1,502 1,586 3,088 

หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  

กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ไชยานุภาพ 

276 

ปราบไตรจกัร 

475 
สนัติสุข 

284 

ดอนประดู่ 

191 

ถํ้าพระ 

 113 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   

 



3 

แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

2.2 การเลือกตั้ง 

ประชาชนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีจํานวนท้ังสิ้น  2,438 คน 

แบงเปนชาย 1,160 คน 

แบงเปนหญิง 1,278 คน 
หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึง

ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภา

เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับ

แตวันเลือกตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได นายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีได 

จํานวน 2 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงาน

นั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปนผูปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
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3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   

ขอมูลประชากรของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 5 ปยอนหลัง  (พ.ศ. 2558 – 2562) 

พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

2558 1,578 1,658 3,236 

2559 1,544 1,655 3,199 

2560 1,502 1,591 3,093 

2561 1,504 1,601 3,105 

2562 1,502 1,586 3,088 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง 5 ป  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

2558 2559 2560 2561 2562 

1,578 

1,544 

1,502 1,504 1,502 

1,658 1,655 

1,591 
1,601 

1,586 

ชาย 

หญิง 

ปี พ.ศ. 

คน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   

 



5 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,088 คน แบงแยกเปน ชาย 1,502 คน หญิง 1,586 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 74 77 151 

6 – 10 ป 88 69 157 

11 – 15 ป 84 81 165 

16 – 20 ป 94 76 170 

21 – 25 ป 95 78 173 

26 – 30 ป 102 93 195 

31 – 35 ป 103 87 190 

36 – 40 ป 114 107 221 

41 – 45 ป 96 94 190 

46 – 50 ป 117 116 233 

51 – 55 ป 109 143 252 

56 – 60 ป 111 142 253 

61 ปข้ึนไป 315 423 738 

รวม 1,502 1,586 3,088 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

ปรามิดแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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4. สภาพสังคม 

 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีการทํา

เกษตรกรรมในเปนบางสวน และบางสวนประกอบอาชีพรับจาง 

4.1 การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 

- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย (กศน.) 1 แหง 

4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลดอนเจดีย 1 แหง 

 รานขายยา 6 แหง 

 คลินิก 3 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  34 คน 

4.3 อาชญากรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียพบคดีอาญากรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสถิติยอนหลัง 3 ป (2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 26 คดี 

ป 2560 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 33 คดี 

ป 2561 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 41 คดี 

จากสถิติขอมูลคดีอาชญากรรมดังกลาว ทําใหเห็นวาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดียมีจํานวนคดี

อาชญากรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ในป 2560 สูงข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 7 คดี คิดเปนรอยละ 26.92 และในป 

2561 สูงข้ึนจาก ป 2559 ถึง 15 คดี คิดเปนรอยละ 57.69 

4.4 ยาเสพติด  

สถิติขอมูลของผูกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 146 คดี 

ป 2560 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 208 คดี 

ป 2561 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 129 คดี 

จากสถิติขอมูลเก่ียวกับคดียาเสพติด เม่ือป 2559 เกิดคดี 146 คดี และเพ่ิมสูงข้ึนในป 2560 เปน 208 

คดี สูงข้ึน จํานวน 62 คดี คิดเปนรอยละ 42.46 แตในป 2561 เกิดคดี 129 คดี ลดลงจากป 2560 เหลือ 79 

คดี คิดเปนรอยละ 37.98 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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โดยเทศบาลตําบลดอนเจดียไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ดังนี้  

1) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตําบลดอนเจดีย (ศป.ปส.ทต.) 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3) การจัดทําโครงการ กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

4.5 การสังคมสงเคราะห     

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีจํานวนท้ังสิ้น 540 คน โดยแบงตามข้ันบันไดได ดังนี้ 

ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป จํานวน 295 รายๆ ละ 600 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป จํานวน 168 รายๆ ละ 700 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป จํานวน 67 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน 10 รายๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน 

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 63 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูปวยเอดสท่ีขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ จํานวน 6 รายๆ ละ 500 บาทตอเดือน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ และจังหวัด เปนเสนทางคมนาคมทางบก  

 สายสุพรรณบุรี  – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 

 สายศรีประจันต – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

 สายสามชุก      – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีถนนและซอยตางๆ มีสภาพเปนท้ังถนน คสล. และ

แอสฟลทติกทุกสาย สามารถติดตอระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใกลเคียงไดสะดวก 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 35 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 7 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  29 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 1 เสน 

5.2 การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานท่ี

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

5.3 การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  
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5.4 โทรศัพท 

 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง 

 บริษัทแอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AIS) จํานวน 1 แหง 

 เครือขายโทรศัพทในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส) หรือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

- DTAC (ดีแทค) หรือ บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- Truemove H (ทรูมูฟ เอช) หรือ บริษัท เรียลมูฟ จํากัด และ บริษัท เรียลฟวเจอร จํากัด 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 บริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 เครือขายอินเทอรเน็ตในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส)  

- DTAC (ดีแทค)  

- Truemove H (ทรูมูฟ เอช)  

- TOT4G ทีโอที 4 จี  

- 3BB (บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด) 

 เสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอน

ประดู และชุมชนถํ้าพระ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง 

เลี้ยงสุกร เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

6.1 การเกษตร 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

6.2 การประมง 

 มีการทําบอเลี้ยงกุง  จํานวน 5 ราย ในชุมชนดอนประดู 

6.3 การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยง สุกร กระบือ แพะ สําหรับประกอบอาชีพ และสวนใหญอยูในชุมชนดอนประดู 

โดยมีผูเลี้ยงสุกร จํานวน 1 ราย และเลี้ยงกระบือ แพะ จํานวน 2 ราย 
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6.4 การบริการ 

 สถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 

 บริการแตงผมและเสริมสวย 18 ราน 

6.5 การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

6.6 อุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 5 แหง 

 ตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 ตลาดเอกชน 3 แหง 

 รานคา                                  234 แหง 

 รานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 ธนาคาร 4 แหง 

6.8 แรงงาน 

 สถานการณดานแรงงาน ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประชากรรวมท้ังหมด จํานวน 3,088 คน มี

ประชากรผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ป – 60 ป) ท้ังหมด จํานวน 1,095 คน คิดเปนรอยละ 35.46 และผูไม

อยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป และ 61 ปข้ึนไป) มีจํานวน 1,993 คน คิดเปนรอยละ 64.54 จาก

สถานการณดังกลาว ทําใหเห็นวาประชากรในกลุมวัยทํางานมีจํานวนท่ีลดลง และกลุมผูท่ีไมอยูในวัยทํางานมี

จํานวนท่ีสูงข้ึน ขอมูลดังกลาวสงผลใหผูท่ีอยูในกลุมวัยทํางานตองดูแลผูท่ีไมอยูในวัยทํางานเฉลี่ย 1 คน ตอ  

1.8 คน  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 

2 แหง คือวัดดอนเจดีย และวัดสวนไทรวนาราม 

7.2 ประเพณแีละงานประจําป 

 ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประเพณีท่ีสืบเนื่องติดตอกันมา คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 

งานประจําปท่ีมีกิจกรรมสืบเนื่องทุกป คือ งานอนุสรณดอนเจดีย งานศาลเจาพอหลักเมืองดอนเจดีย 

งานถือศีลกินเจดอนเจดีย 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มี 4 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการเลานิทานพ้ืนบานไทยและการประดิษฐ 

2) ดานศิลปะจากธรรมชาติ 

3) ดานขนมไทย 

4) ดานการประกอบอาหาร 

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาท่ีเปนเอกลักษณของเทศบาลตําบลดอนเจดีย คือ ขาวหลามพิลึก การถักไหมพรมเปนรูปองค

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้ําจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแมจํารัส 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยกรน้ํา สวนใหญใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทาน และแหลงน้ําในเขตเทศบาลตําบล    

ดอนเจดีย เปนแหลงน้ําท่ีเกิดจากการขุดบอ ขุดสระกักเก็บน้ําไวใชในเขตพ้ืนท่ี สําหรับใชในการเกษตรกรรม ไม

มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

คุณภาพน้ําเสียในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯไดดําเนินการสํารวจจุดเฝาระวังน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ํา

สาธารณะ เพ่ือการจัดการน้ําเสียในชุมชนพรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย ซ่ึงมีจุดเฝาระวังน้ําเสีย จํานวน 4 

จุด ไดแก 

1) ปลายทอระบายน้ําเสีย ชุมชนดอนประดู  

2) ขางธนาคารไทยพาณิชย ชุมชนปราบไตรจักร   

3) ขางธนาคารกสิกรไทย ชุมชนไชยานุภาพ  

4) สระเกาะกลางน้ํา ชุมชนสันติสุข  

ซ่ึงพบวา มีจุดเฝาระวัง 2 จุด พบน้ําเสียไมผานคุณภาพน้ําเสีย โดยไดมีการปรับปรุงใหผานเกณฑ

คุณภาพน้ําเสีย 

8.2 ทรัพยากรปาไม 

ลักษณะของไมและปาไมพ้ืนท่ีสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนท่ีอยูอาศัย ทํานา และทํา

สวน ไมมีสภาพของการเปนปาไม ซ่ึงตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียว รวมกัน 23 ไร 1 งาน สวนใหญอยูในบริเวณ

อนุสรณสถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 14 ไร บริเวณสระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบินนิมิต     

5 ไร บริเวณวัดดอนเจดีย 4 ไร และบริเวณสวนสาธารณะชุมชนปราบไตรจักร 2 งาน    

8.3 ทรัพยากรภูเขา 

พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียไมมีภูเขาพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีพ้ืนท่ีราบ 
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9. ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ป 2562  

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ป 2562  

ตัวช้ีวัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวนท่ี ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

สํารวจ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด      

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป 0  คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 

เดือนแรกติดตอกัน 

0  คน 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรค

ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

60  คน 60 คน 100.00 0 คน 0.00 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 

และไดมาตรฐาน 

1,108  คร. 1,101 คร. 99.37 7 คร. 0.63 

5. ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการ

เจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 

1,108  คร. 1,055 คร. 95.22 53 คร. 4.78 

6. คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจาํป 

1,320  คน 1,006 คน 76.21 314 คน 23.79 

7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอย

สัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 

1,668  คน 1,519 คน 91.07 149 คน 8.93 

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวช้ีวัด 

     8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมี

สภาพคงทนถาวร 

1,108  คร. 1,106 คร. 99.82 2 คร. 0.18 

9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค

เพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 

1,108  คร. 1,107 คร. 99.91 1 คร. 0.09 

10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคน

ละ 45 ลิตรตอวัน 

1,108  คร. 1,107 คร. 99.91 1 คร. 0.09 

11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

1,108  คร. 961 คร. 86.73 147 คร. 13.27 

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 1,108  คร. 1,108 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัย

ธรรมชาติอยางถูกวิธ ี

1,108  คร. 1,000 คร. 90.25 108 คร. 9.75 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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ตัวช้ีวัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวนท่ี ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

สํารวจ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด 

     15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียม

ความพรอมกอนวัยเรียน 

11  คน 11 คน 100.00 0 คน 0.00 

16.เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 53  คน 53 คน 100.00 0 คน 0.00 

17. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือ

เทียบเทา 

5  คน 5 คน 100.00 0 คน 0.00 

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการ

ฝกอบรมดานอาชีพ 

1  คน 1 คน 100.00 0 คน 0.00 

19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และ

คิดเลขอยางงายได 

1,074  คน 1,049 คน 97.67 25 คน 2.33 

หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวช้ีวัด

20. คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได 1,008  คน 990 คน 98.21 18 คน 1.79 

21. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได 538  คน 503 คน 93.49 35 คน 6.51 

22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป 1,108  คร. 1,108 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,108  คร. 1,108 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

หมวดท่ี 5 คานิยม มี 8 ตัวช้ีวัด 

     24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 1,683  คน 1,550 คน 92.10 133 คน 7.90 

25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 1,683  คน 1,513 คน 89.90 170 คน 10.10 

26. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

1,668  คน 1,066 คน 63.91 602 คน 36.09 

27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

541  คน 538 คน 99.45 3 คน 0.55 

28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

11  คน 11 คน 100.00 0 คน 0.00 

29. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว 

ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

113  คน 112 คน 99.12 1 คน 0.88 

      30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของชุมชน หรือทองถ่ิน 

1,108 คร. 673 คร. 60.74 435 คร. 39.26 

31. ครอบครัวมีความอบอุน 1,108  คร. 957 คร. 86.37 151 คร. 13.63 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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10. ผลการประชุมประชาคมทองถิ่น ป 2562  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ชุมชน ปญหา ความตองการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สันติสุข - .กําลังกระแสไฟฟาไมเพียงพอตอจํานวนครัวเรือน

ของประชาชน (คันคลอง 15) 

- ตองการใหขยายเขตไฟฟาใหคลอบคลุม (แนบ

เอกสารสงเรื่องใหการไฟฟา) 

กองชาง 

ดอนประดู - ไฟทางสาธารณะซอยบานลุงเฮงชํารุด - ตองการใหปรับปรุงซอมแซมใหใชงานได

ตามปกต ิ

กองชาง 

  

- คลองท้ิงนํ้าชํารุดตลอดสาย ตั้งแตบานลุงแถมจน

สุดคลอง 

- ตองการใหตรวจสอบตลอดท้ังสาย และ

ซอมแซมในจุดท่ีชํารดุ   

  

- ภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางฝงประตูทิศใตไมสวยงาม - ตองการไฟประติมากรรมบริเวณเกาะกลางฝง

ประตูทิศใต   

  - ถนนหนาบานปาสมศรีชํารุด และทรุดตัว - ตองการใหซอมถนนหนาบานปาสมศร ี   

  

- ถนนบริเวณโคงตัวเอสบานลุงแถมแคบทําใหเกิด

อุบัติเหต ุ

- ตองการใหขยายถนนโคงตัวเอสบานลุงแถม 

  

  

- ถนนเขาชุมชนดอนประดูไปถึงบาน สท.สุเทพ ราง

ระบายนํ้าดานขางทรุด ทําใหเกิดอุบัติเหต ุ

- ตองการใหปรับปรุงรางระบายนํ้าท่ีชํารุดทรุด

ตัวเพ่ือปองกันการเกิดอุบัตเิหต ุ   

ไชยานุ

ภาพ 

- ถนนเทศบาลซอย 3 เวลาฝนตกจะมีนํ้าทวมขัง ไม

มีระบบระบาย ถนนชํารดุทรุดโทรม ไมมีนํ้าประปา 

- ตองการใหทําถนน ทอระบาย และขยายเขต

นํ้าประปา 

กองชาง 

  

- ไฟฟาถนนสาธารณะเสนดอนเจดีย-โคกหมอ และ

เสนคันคลอง 15ไฟฟาไมตดิ 

- ตองการใหปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ใหใชงานไดตามปกต ิ   

  - ไฟสปอรตไลทบานเจเล็กรบกวนการมองเห็นของ - แจงรานเจเล็กใหปรับทิศทางของไฟ   

  ผูขับข่ีใชรถใชถนน     

  - แสงสวางบริเวณลานกาชาดรอบองคฯ ไมเพียงพอ - ตองการใหติดไฟฟาสองสวางหนาลานกาชาด   

ปราบไตร

จักร 

- ฝาทอระบายนํ้าถนนศรีสวัสดิ์พัฒนาชํารุด - ตองการใหปรับปรุงเพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ กองชาง 

  

- ตนไมบรเิวณบานใกลเคียงของประชาชนบริเวณ

ชายคาบานซึ่งเจรญิเตบิโตข้ึนทุกวัน อาจกอใหเกิด

อันตรายตอ 

- ตองการใหตัดตนไมออกกอนท่ีจะเจรญิเติบโต

มากกวาน้ีเน่ืองจากไมมีผูอยูอาศัย 

  

  โครงสรางของบานท่ีอยูใกลเคียงได     

  (ขางรานขายยาจรญัเวชการ)     

ถํ้าพระ - ถนนชุมชนถํ้าพระคับแคบทําใหเกิดอันตราย - ขยายถนนชุมชนถํ้าพระตลอดสาย กองชาง  

โรงเรียน

อนุบาล

พระบรมฯ 

- สนามกีฬาหนาโรงเรยีนแสงสวางไมเพียงพอ - ตองการใหติดไฟบริเวณสนามกีฬาเพ่ิม กองชาง 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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ดานสังคม 

ชุมชน ปญหา ความตองการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ดอนประดู - การจัดเก็บขยะ แยกขยะไวแลวแตไมทราบวัน

จัดเก็บท่ีแนนอน 

- ตองการใหจัดเก็บทุกอาทิตย และระบุวันท่ี

แนนอน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

ปราบไตร

จักร 

- รานคาบริเวณซุมประตูทางออกฝงทิศตะวันตก กีด

ขวางการจราจรและไมเปนระเบียบ 

- ตองการใหมีการจัดระเบียบรานคาหนาองค

พระบรมราชานุสรณฯ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

โรงเรียน

อนุบาล

พระบรมฯ 

- ถังขยะแตกชํารุด - ตองการถังขยะใหม กอง

สาธารณสุขฯ 

      

 

    ดานการเมืองและการบริการ 

ชุมชน ปญหา ความตองการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ปราบไตร

จักร 

- การประชาสมัพันธไมชัดเจน ไมท่ัวถึง และลาชา - ตองการใหมีปายประชาสัมพันธแบบ LED ท่ีมี

ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดัฯ 

  

- ไมมีสญัญาณจราจรเตือนบรเิวณสี่แยกรานสอง

เภสัช เกิดอุบัติเหตุบอย 

- ตองการใหมีสัญญาณจราจรเตือน 

  

        

    ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชุมชน ปญหา ความตองการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ดอนประดู - ซอยบานลุงเฮงตนไผลมทับสายไฟ รถใหญผาน

ไมได 

- ตองการใหตัดตนไมท่ีกีดขวางการจราจรบน

ถนนซอยบานลุงเฮง 

กองชาง 

ปราบไตร

จักร 

- ตนไมริมถนนเทศบาลซอย 4 กีดขวางการจราจร - ตองการใหตัดตนไม เคลียรพ้ืนท่ี กองชาง 

        

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดยี   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

2.1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคตพิจนประจําชาติ วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง (Stability) ความม่ังคั่ง (Prosperity) ความย่ังยืน (Sustainability) 

• การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย 

และการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอกประ เทศ ใน ทุก ระ ดับ ท้ั ง

ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ

ปจเจกบุคคล 

• ค ว า ม ม่ั นค ง ใ นทุ ก มิ ติ  ท้ั ง มิ ติ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และ

การเมือง 

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราช

และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท่ี เ ข ม แ ข็ ง เ ป น

ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชน 

• ระบบการเมืองที่ม่ันคงเปนกลไกที่

นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง

และโปรง ใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สังคม มีความปรองดองและความ

สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนา

ประเทศ ชุมชนมีความ เขมแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุน 

• ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน 

และนํ้า ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต 

มีงานและรายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการ

ดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย และความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเขาสู

กลุมประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลํ้า

ของการพัฒนาลดลง  ประชากรไดรับ

ผลประโยชนจากการพัฒนา อยางเทา

เทียมกันมากขึ้น 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการ

แขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ สราง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต 

และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ใน

ภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี

บทบาทสําคัญ ในระดับภูมิภาคและ

ร ะ ดับ โ ล ก  เ กิ ด ส า ย สั ม พั น ธ ท า ง

เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

• ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ

สรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุน

มนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน 

ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง

สังคม และทุน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

• การพัฒนาท่ีสามารถสรางความ

เจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  ซ่ึง

เปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม

ใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง

ม ล ภ า ว ะ ต อ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม จ น เ กิ น

ความสามารถในการรองรับและเยียวยา

ของระบบนิเวศน 

• การผลิตและการบริโภคเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับ

กฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเปนที่

ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี

คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ

สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือ 

ผลประโยชนสวนรวม 

• มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ

และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ

อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน  

สวนที่ 2  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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การสราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

 2 

 

ความม่ันคง 

 1 

การสรางโอกาส

ความเสมอภาค

และเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

 

 4 

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

 6 

การสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

 

 5 

 

 3 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซ่ึง

ผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแข็งขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ 

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน 

และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการ

ผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  

“มั่นคง” 

การพัฒนาและ

เสริมสราง 

ศักยภาพคน 
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(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทย

เปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน

สูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค

เรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐาน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุม

ปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการ

เสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อม

ล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร 

แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทาง

สังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม 

เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ี

จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึง

ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู

การลดความขัดแยงในสังคมไทย 

3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ใหความสําคัญ

กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษา

เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไข

การรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมี

ศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ

ราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 



 18 

นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจํา

ภูมิภาค เปนตน 

ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิต

และบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ

ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก

ตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจ

ในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปน

ประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว 

4) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงอนุรักษ

ฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกาซเรือน

กระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัว

ไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุก

มิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  

(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันใน

กระบวนการยุติธรรม  

(3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี  

(4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง  

(5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือ

รักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย  

(6) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  

(7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม และปกปอง รักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล  
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(8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ  

(9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ

ม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  

(10) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีได

อยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา 

วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมี

สวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ

ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ

การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดย

การปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัย

สนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗ 

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบลอจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวาง

ประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของ

ประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริม

ผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 

8) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการ

เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากร

วิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปน
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เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา

และบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ี

สูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของ

คนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนให

ประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสู

ประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง 

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี 

รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ

กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปน

เมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและ

สรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา

เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและ

บริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 

10) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตรการ

ตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังใน

เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจน

มาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ

ภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสู

มาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและ

ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว

และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตาม

พันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 

(RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค 

และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดาน

การเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ัง

เปนฐานความรวมมือในเอเชีย 
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 เสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพ  ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร  

ทุนมนุษย เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 สรางความเปนธรรมลดความ  พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

เหลื่อมล้ําในสังคม  พัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ  

 สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  ท้ังในเชิงรุกและรับ  

และแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ มีความโปรงใส 

และประชาชนมีสวนรวม 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 

ระบบโลจิสติกส 

 
      
2.1.3 แผนพัฒนาภาคกลาง/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง  

จากการท่ีภาคกลางเปนภาคท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ แตมีความไมสมดุลและ

ยั่งยืน มีความเหลื่อมล้ําระหวางพ้ืนท่ีสูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ

สภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตามภาคกลางเปนศูนยกลางคมนาคม ศูนยกลางการศึกษาพ้ืนท่ี 4 -18 

เกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึงเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของประเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตร การ

พัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เปาประสงค เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมี

ความ ม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 กรอบยุทธศาสตร  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัที ่12 
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(1) อุตสาหกรรม  

(1.1) รักษาฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยูใหยั่งยืน  

(1.2) เสริมสรางสภาพแวดลอมแหลงอุตสาหกรรม  

(1.3) พัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน  

(1.4) สนับสนุนดานการตลาด เงินทุนและความรูในการบริหารจัดการแกอุตสาหกรรมขนาด 

กลางและขนาดยอม  

(2) เกษตร  

(2.1) พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร  

(2.2) พัฒนาระบบการปลูกพืช การปศุสัตวและการประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี  

(2.3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร  

(2.4) สนับสนนุดานการตลาด เงินทุน ความรูในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 

(2.5) พัฒนาระบบการขนสง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต  

(3) ทองเท่ียว  

(3.1) ฟนฟูและบริหารการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบ  

(3.2) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขีดความสามารถบริการ  

(4) การคา การลงทุน และการบริการ  

(4.1) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

(4.2) รักษาตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม  

(5) พัฒนาระบบ Logistics และ Infrastructures ใหมีประสิทธิภาพ  

(5.1) พัฒนาระบบ Logistics และ Infrastructures ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานระดับ 

นานาชาติ 

(5.2) พัฒนาระบบฐานขอมูลการขนสงใหสามารถใหขอมูลท่ีสําคัญกับผูใชบริการเสนทาง 

และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนตอการใชการขนสงเพ่ือการพัฒนาผลิตภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล  

เปาประสงค  เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประชาชนใหดีข้ึน  

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคกลาง โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้  

(1.1) สนับสนุนการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน  

(1.2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนใน

ทุกกลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีภาคกลาง  

(1.3) สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาในการ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพท่ีเปนจุดเดนของพ้ืนท่ี  

(1.4) เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือแรงงาน กอนและหลังทํางาน และการศึกษาวิชาชีพ  
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(1.5) สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการตอยอด

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

(2) พัฒนาสุขภาวะของประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้  

(2.1) สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการ 

ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาดูแลผูปวยเอดสและการดูแลมารดาและทารก  

(2.2) สนับสนุนงานอาสาสมัคร กลุมสุขภาพ  

(2.3) สนับสนุน การศึกษาวิจัย  

 (3) เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

(3.1) เสริมสรางความรูใหกับคนเก่ียวกับทักษะการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง และจิตสํานึกของพลเมืองท่ีดี  

(3.2) เสริมสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน  

(3.3) เสริมสรางกระบวนการสรางความสัมพันธในครอบครัว  

(3.4) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

(3.5) เสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 

(4) พัฒนาศักยภาพของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

(4.1) สนับสนนุการสรางระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร  

(4.2) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีการจัดทําศูนยขอมูลดานภูมิปญญา วัฒนธรรม และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพทองถ่ิน  

(4.3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมและเครือขายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ สมดุลตอ

ระบบนิเวศ  

เปาประสงค  เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้  

(1) เรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 

(2) ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีชนบท  

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ในการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม  

(4) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  

(5) เตรียมการรองรับการแกปญหาอันเนื่องจากภัยพิบัติ  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเสนทาง เชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานท้ังแนวเหนือ-ใตและตะวันออก-ตะวันตก  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 



 24 

เปาประสงค เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติโดยมีพ้ืนท่ีเปาหมาย 

การพัฒนาการคาชายแดนดังนี้ กาญจนบุรี-ทวาย(พมา) บางสะพาน-บกเป ยน (พมา) สระแกว-ปอยเปต 

(กัมพูชา) ตราด-เกาะกง (กัมพูชา)  

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงใหเชื่อมโยงตามแนวเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชนท่ีเอ้ือ ตอการลงทุนรวมกันเพ่ือสรางแรงจูงใจในการย

ายฐานการปลูกพืชเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม (SMEs) ไปยังประเทศเพ่ือนบาน  

(3) ยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน  

(4) สนับสนุนใหเกิดการสรางแหลงงานในพ้ืนท่ีชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  

(5) สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีชายแดน  

(6) สงเสริมใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  

(7) สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในดานประเพณีวัฒนธรรม การ 

กีฬา และความรวมมือทางวิชาการ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน  

เปาประสงค เพ่ือใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐานและความตองการของชุมชน  

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนใหมีการจัดทําผังเมืองระดับจังหวัดโดยทองถ่ินรวมกับชุมชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของจัดบริการโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับผังเมืองท่ีวางไว 

(2) สงเสริมการบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมท้ังภาครัฐ เอกชน ทองถ่ินและชุมชน  

(3) สนับสนุนความรูทางวิชาการและเตรียมความ พรอมใหกับชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนา

พ้ืนท่ีของตนเอง โดยเนนทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท  

(4) สนับสนนุใหทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท วางแผนพัฒนาชุมชน 

(5) สนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีของภาครัฐ  

(6) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับภาค และการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากผลการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุร)ี 

วิสัยทัศน 

“เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐาน การคาผานแดน และการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ” 

พันธกิจ 

1. ศึกษา คนควา วิจัยเพ่ือนําไปใชพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการทองเท่ียว  

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการทองเท่ียว  

3. จัดหาและพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอการผลิตแปรรูป และการ

ทองเท่ียว 

4. ผลิต แปรรูปสินคาเกษตรและการบริการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับท้ัง

ภายในและตางประเทศ 

5. แสวงหาตลาดท้ังภายในและตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางชองทางการจัดทําหนาย ท่ีสามารถเขาถึง

ผูบริโภคไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ยุทธศาสตร 

ภาคกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เสรมิสรางการพัฒนา

ศักยภาพเมืองและ

พ้ืนท่ีชายแดน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และสงออกสินคาเกษตร และ

เกษตรอุตสาหกรรม ท่ีไดมาตรฐาน  

เปาประสงค ผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศบริโภคสินคาท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

กลยุทธ  

- พัฒนากลไกในการเพ่ิมผลผลิตใหไดมาตรฐาน  

- เสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและกา ร ประชาสัมพันธสินคาการเกษตร  

- สงเสริม สนับสนุนการนาํนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิม มูลคาใหกับสินคาเกษตร  

ตัวช้ีวัด รอยละของจํานวนแปลง/ฟารม/โรงงาน ท่ีไดรับรอง มาตรฐาน ตามระบบคุณภาพรอยละ 5 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งใหแกภาคการเกษตร อยางยั่งยืน  

เปาประสงค เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  

กลยุทธ  

- สรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต ท่ีปลอดภัย  

- สงเสริม สนับสนุนในการเขาถึงแหลงทุนและโอกาส ในการเรียนรู  

ตัวช้ีวัด เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนพนจากเสนแบงความ ยากจนท่ีรัฐบาลกําหนด ๓๐,๐๐๐บาท/คน/ป  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยาง สรางสรรค  

เปาประสงค เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว  

กลยุทธ  

- พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว  

- พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานสินคาบริการอยางมีคุณภาพ  

- พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ  

- พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียว  

ตัวช้ีวัด รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนในกลุมจังหวัดรอยละ 10 หรือจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 10/ป (เฉลี่ยสามปยอนหลัง)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมการคาผานแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน  

เปาประสงค รายไดจากการคาผานแดนเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ  

- สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

- สงเสริมพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและ การคาผานแดน  

ตัวช้ีวัด มูลคาการคาผานแดนเพ่ิมข้ึน รอยละ 10/ป (เฉลี่ยสี่ปยอนหลัง) 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี) 

วิสัยทัศน  

“เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรท่ีไดมาตรฐาน การคาผานแดน และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ” 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

ความปลอดภัยและ

คุณภาพในการผลิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

ความเขมแข็งภาค

การเกษตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

เขตเศรษฐกิจการคา

ผานแดน 
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แผนยุทธศาสตรจังหวัด 

 วิสัยทัศน 

 "เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข"  

   ประเด็นการพัฒนา 

1. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคา

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. พัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

3. การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเพ่ิมศักยภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหได

มาตรฐาน เพ่ือการ

แขงขันทางการคาและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การพัฒนาการ

ทองเท่ียวและการ

กีฬา เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

3. การสงเสริมคณุภาพ

สิ่งแวดลอมควบคู

อนุรักษการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตสิู

ความยั่งยืน 

 

4. การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

วิสัยทัศนจังหวัดสุพรรณบุรี  

"เมืองเกษตรกรรมย่ังยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข" 

ประเด็นการพัฒนา 
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2.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุร ี

 วิสัยทัศน 

 "องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรชั้นน้ําในดานแหลงผลิตอาหาร และ

ผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐาน เปนศูนยการศึกษาการกีฬาและการทองเท่ียว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี"  

   ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  การแปร

รูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 

2. การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหเกิดความสมดุล 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

5. การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

6. การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน

ของประชาชน 

7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
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วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  

"องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรช้ันนําในดานแหลงผลิตอาหาร และผลิตภณัฑ

คุณภาพมาตรฐาน เปนศูนยกลางการศึกษาการกีฬาและการทองเท่ียว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

คณภาพชีวิตดี” 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนา

คุณภาพผลผลติ

ทางการเกษตร 

อุตสาหกรรม 

เกษตร

อุตสาหกรรม 

แปรรูปและ

ผลิตภณัฑ และ

พาณิชยกรรม 

เพ่ือการบริโภค

และการสงออก 

2. การ

เสรมิสรางและ

พัฒนาการ

ทองเท่ียวโดย

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอมให

เกิดความสมดลุ 

3.การยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

และความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน  

4. การขยาย

ฐานโอกาสและ

คุณภาพใน

การศึกษาทุก

ระดับใหตรงกับ

ความตองการ

ประชาชน 

5. การสงเสริม

ใหกีฬาอยูใน

หัวใจชาว

สุพรรณบุรีและ

มีความสามารถ

ทางดานกีฬาสู

ความเปนเลิศ 

6. การสงเสริม

สถาบันของชาติ

และการนําการ

เปลี่ยนแปลง

ดานการบริหาร

และบริการเพ่ือ

ประโยชนของ

ประชาชน 

 

7.การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

ระบบ

สาธารณูปโภค

ใหอยูในเกณฑท่ี

ดีไดมาตรฐาน 
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2.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2.1.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

 มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  

 พัฒนาแหลงทองเท่ียว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม”  

2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวฒันธรรม 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.2.3 เปาประสงค  

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน ทัศนียภาพในแหลงทองเท่ียวสวยงาม      

นามอง และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดาน ในชุมชนนาอยู สิ่งแวดลอมปลอดภัย 

3. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ผานการรับรองมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

4. สนับสนนุการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

5. สงเสริม ฟนฟู ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

6. สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลังกายทุกกลุมเปาหมาย 

7. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและรวมพัฒนาทองถ่ิน 

8. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

9. พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมและสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดใน

ชุมชน 
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 ยุทธศาสตร 

 
 

• เปาประสงค  

มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน ทัศนียภาพในแหลงทองเท่ียวสวยงาม      

นามอง และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  

• ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. รอยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียว 

3. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินงานดานการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

• คาเปาหมาย  

1. รอยละ 100 ของระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐาน 

2. จํานวน 3 กิจกรรมท่ีมีการพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียว 

3. จํานวน 4 กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานดานการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับ

บริการอยางท่ัวถึง 

 

2.กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา    

ทอระบายน้ําใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

3.การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหเปน

แหลงทองเท่ียวสวยงาม นามอง 

4.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภค

ตลอดป 

- รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 

- รอยละของถนนท่ีไดมาตรฐานกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

- รอยละของทางเทาท่ีไดมาตรฐานกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

- รอยละของทอระบายน้ําท่ีไดมาตรฐานกรมโยธาธิ

การและผังเมือง 

- จํานวนกิจกรรมท่ีพัฒนาและดูแลรักษาแหลง

ทองเท่ียว 

- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินงานดานการรักษา

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ยุทธศาสตร 

 

 

• เปาประสงค  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดาน ในชุมชนนาอยู สิ่งแวดลอมปลอดภัย 

• ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 

2. จํานวนกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

• คาเปาหมาย  

1. จํานวน 6 กิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมเปาหมาย 

2. อัตราการปวยดวยโรคติดตอไมเกินเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

3. จํานวน 6 กิจกรรมในการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 

4. จํานวน 6 กิจกรรมในการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

5. รอยละ 100 ของชุมชนในการจัดกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานโดย อสม. 

6. จํานวน 2 กิจกรรมในการปองกันโรคท่ีเกิดจากสัตว  

7. อัตราการปวยดวยโรคพิษสุนัขบาเทากับศูนย 

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน 

วัด สถานประกอบการ 

2.การปองกันและควบคุมโรค 

 

 

 

3.การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาล

อาหาร 

4.การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 

5.การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

 

6.การพัฒนางานสัตวแพทย 

- จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพในทุก

กลุมเปาหมาย 

- อัตราปวยดวยโรคติดตอไมเกินเกณฑท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

- จํานวนกิจกรรมในการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

- จํานวนกิจกรรมในการคุมครองผูบริโภคและ

สุขาภิบาลอาหาร 

- จํานวนกิจกรรมในการพัฒนาสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม 

- รอยละของชุมชนในการจัดกิจกรรมงาน

สาธารณสุขมูลฐานโดยอสม. 

- จํานวนกิจกรรมในการปองกันโรคท่ีเกิดจากสัตว 

- อัตราปวยดวยโรคพิษสุนัขบาเทากับศูนย 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 



34 

 

ยุทธศาสตร 

 

 

• เปาประสงค  

1. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ผานการรับรองมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

2. สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

3. สงเสริม ฟนฟู ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

4. สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลังกายทุกกลุมเปาหมาย 

• ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดมาตรฐานผานการรับรองจากกรมอนามัย และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนนุการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

3. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญ และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ 

• คาเปาหมาย  

1. จํานวน 5 กิจกรรมท่ีดําเนินการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดมาตรฐานผาน

การรับรองจากกรมอนามัย และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. จํานวน 5 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 

3. จํานวน 10 กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญ และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4. จํานวน 4 กิจกรรมท่ีสงเสริมการกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ 

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

 

 

 

 

 

2.พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 

3.พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เก่ียวของใหมีความ

พรอม 

 

 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดตาม

มาตรฐาน ผานการรับรองจากกรมอนามัยและ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

- จํานวนกิจกรรมที่สนับสนนุการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

- รอยละของบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

ทุกดานที่เก่ียวของ  

- จํานวนกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและ

สนับสนนุสื่อการสอนในระดับปฐมวัยและ

ประถมศึกษา 

 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

4.สงเสริมสนับสนนุกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วัน

สําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถ่ิน 

5.สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนนัทนาการทุก

ประเภท 

 

- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนา ประเพณี วนั

สําคัญ และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมการกีฬา การออก

กําลังกาย และนนัทนาการ 

 

ยุทธศาสตร 

 

 

• เปาประสงค  

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและรวมพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

• คาเปาหมาย  

1. รอยละ 45 ท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. จํานวน 6 กิจกรรมท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2.สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมี

สวนรวม 

3.สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส สามารถใช

ชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได 

 

4.สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแกไขปญหาในชุมชน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีชุมชนเขามามีสวนรวม 

 

- รอยละของคนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดสท่ี

ไดรับการดูแล และชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 

 

 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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ยุทธศาสตร 

 

 

• เปาประสงค  

มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

• ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เทศบาลตําบลดอนเจดียผานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• คาเปาหมาย  

1. รอยละ 70 ผานการประเมินดานการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก      

ธรรมาภิบาล 

2. รอยละ 90 บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

3. รอยละ 4 ของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บเอง 

4. รอยละ 85 ของระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดียในภาพรวม 

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน 

3.การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

4.การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ขององคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

5.การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชอง 

ทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

- รอยละของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม 

 

- รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บเอง 

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลดอนเจดียในภาพรวม 

  

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการรับรูขาวสารของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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ยุทธศาสตร 

 

 

• เปาประสงค  

พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมและสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

• ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดในชุมชน 

• คาเปาหมาย  

1. จํานวน 5 กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

2. จํานวน 6 กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. จํานวน 2 กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดในชุมชน 

• กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

2.การจัดใหมีระบบการจราจรท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

3.การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4.การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมี

สวนรวม 

5.การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวิถี

ไทย 

- จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบ

การจราจรท่ีสะดวกและปลอดภัย 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาระบบการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการแกปญหาเก่ียวกับ

ยาเสพติด 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย ์

 

2.2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

วิสัยทัศน์ 
 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา  

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อมกลอ่งข้อความ' เพื่อ
เปลีย่นแปลง 

องกลอ่งข้อความของค าอ้างอิงทีด่งึมา] 

ธรรมาภิบาลน า
การบริหาร 

อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม    
ที่ปลอดภัย 

ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 เทศบาลต าบล

ดอนเจดีย ์ 
เป็นเมืองน่าอยู ่
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2.2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร 

อุตสาหกรรม เกษตร

อุตสาหกรรม พาณิชย  

กรรม การแปรรปูและ

ผลิตภัณฑ เพื่อการ

บริโภคและการสงออก 

2.การเสรมิสรางและ

พัฒนาการทองเที่ยว 

โดยการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมให

เกิดความสมดุล 

3.การยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

และความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

4.การขยายฐาน

โอกาสและคุณภาพ

ในการศึกษาทุก

ระดับใหตรงกับ

ความตองการ

ประชาชน 

5.การสงเสรมิให

กีฬาอยูในหัวใจชาว

สุพรรณบรุีและมี

ความสามารถ

ทางดานกีฬาสู

ความเปนเลิศ 

6.การสงเสรมิสถาบัน

ของชาติและการนํา

การเปลี่ยนแปลงดาน

การบริหารและบรกิาร

เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

7.การพฒันา

โครงสรางพื้นฐาน

และระบบ

สาธารณูปโภคใหอยู

ในเกณฑที่ดีได

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา เทศบาล

ตําบลดอนเจดีย 

5.การบริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.เสริมสรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 1.ความม่ันคง 

2.การสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

3.การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

คน 

4.การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

5.การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับ

ที่ 12 

 

1.เสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

2.สรางความ

เปนธรรมลด

ความเหลือ่ม

ล้ําในสังคม 

3.สรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกจิและ

แขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 

4.เติบโตทีเ่ปน

มิตรกบั

สิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

5.ความมั่นคง

ดานเศรษฐกิจ 

สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

6.ธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ มี

ความโปรงใส 

และประชาชน

มีสวนรวม 

7.พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน    

และระบบ       

โลจสิติกส 

8.ขับเคลื่อนการ

พัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

9.พัฒนา

ภาคเมือง

และพื้นที่

เศรษฐกจิ 

10.พฒันา

ความรวมมือ

กันระหวาง

ประเทศทัง้ใน

เชิงรุกและรับ 

ยุทธศาสตร

ภาคกลาง 

1.พัฒนาฐานเศรษฐกิจ

หลักของประเทศ 

2.พัฒนาคน สังคม 

และชุมชน 

3.อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4.เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพ

เมืองและพ้ืนที่ชายแดน 

5.บริหารจัดการพ้ืนที่

เมืองและชนบท 

1.การพฒันาเมือง แหลงทองเที่ยว 

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และพัฒนา

เมืองนาอยู 

3.สงเสริม พัฒนา

การศึกษา การกีฬา 

ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.พัฒนาดานเศรษฐกิจ และ

เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

และสงัคม 

1.การเพิ่มศักยภาพการผลิต

สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมให

ไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทาง

การคาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2.การพัฒนาการทองเท่ียว

และการกีฬา เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4.การยกระดับ

คุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัย ใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

1. ความปลอดภัยและคุณภาพ

ในการผลิต 

2.ความเขมแข็งภาค

การเกษตร 

3.การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

4.เขตเศรษฐกิจการคา

ผานแดน 

3.การสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมคูการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สูความย่ังยืน 

แผนงาน เคหะและชุมชน สาธารณสุข การศึกษา การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ

ภายใน 
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3.3 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

 

1.ผูบริหารเทศบาลมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน             

มีภาวะความเปนผูนําสูง 

2.มีทรัพยากรพรอมในการใหบริการประชาชน 

3.มีขนาดพ้ืนท่ีสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง                

คือ 3.5 ตารางกิโลเมตร 

4.การบริการสาธารณะ สามารถใหบริการได              

ตามความตองการของชุมชนและท่ัวถึง 

5.อาคารสถานท่ีใหบริการแกประชาชนมีความ

สะดวกตอผูมารับบริการ 

6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยเด็กเล็กคุณภาพระดับ             

ดีมาก ตามมาตรฐานของกรมอนามัย 

7.บุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน 

1.บุคลากรไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีกําหนด 

2.ระบบการใหขอมูลขาวสารถึงประชาชนยังไมท่ัวถึง 

3.การจัดกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ยังมีนอย 

1.เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  

คือ พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวัง

จันทรเกษม 

2.จังหวัดใหการสนับสนุนการทองเที่ยวในเขตอาํเภอดอนเจดีย 

โดย  ใชสถานที่พระบรมราชานสุรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เปนสถานที่จัดงานสําคัญของจังหวัด เชน งานอนุสรณดอนเจดีย

และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประจําทุกป สงผลใหเกิด

การกระตุนเศรษฐกจิในเขตเทศบาลดีขึ้น 

3.เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปน

ทางดานพาณิชยกรรม สงผลใหประชากรสวนใหญมีฐานะทีม่ั่นคง 

เพราะรายไดสวนใหญเกิดจากชมุชนเมือง 

4.เปนที่ตั้งศูนยราชการระดับอาํเภอดอนเจดีย ทําใหสามารถ

ติดตอราชการไดสะดวก และรวดเร็ว 

5.เปนหนวยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีในระดับ

อําเภอ 

6.ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ในการดําเนินงานตางๆ เปนอยางดี 

7.องคกรภาคเอกชนมีความเขมแขง็ใหความรวมมอืในการ

ปฏิบัติงาน  

1.เทศบาลตําบลดอนเจดียยังไมไดรับการมอบภารกิจใน

การดูแลพื้นที่พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ใหอยูในความ

ดูแลทั้งหมด ทําใหไมสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวได

อยางเต็มศักยภาพ 

2.งบประมาณมีไมเพียงพอกับภารกิจหนาที่ที่ไดรับถายโอน

ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

3.สภาพการบังคับใชกฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติ

ยังไมมีประสิทธิภาพ 

4.การใชพื้นที่สาธารณะไมไดรับการอนุญาตโดยถูกตอง 

เชน รานคาและแผงลอย การจอดรถ ทําใหกีดขวาง

การจราจร 

5.ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินงานนอย 

6.ปญหาดานอบายมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโนม

สูงขึ้น 

T : อุปสรรค O : โอกาส 

W : จุดออน S : จุดแข็ง 
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การวิเคราะหศักยภาพการการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ปจจัยภายใน จุดแขง็ (S) จุดออน(W) 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

1. ผูบริหารเทศบาลมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน มีภาวะความ

เปนผูนําสูง 

2. มีทรัพยากรพรอมในการใหบริการประชาชน 

3. มีขนาดพ้ืนที่สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง คือ 3.5 ตาราง

กิโลเมตร 

4. การบริการสาธารณะ สามารถใหบริการไดตามความตองการ

ของชุมชนและทั่วถึง 

5. อาคารสถานที่ใหบริการแกประชาชนมีความสะดวกตอผูมารับ

บริการ 

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนย เด็กเล็กคุณภาพระดับดีมาก                

ตามมาตรฐานของกรมอนามัย 

7. บุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน 

1. บุคลากรไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนด 

2. ระบบการใหขอมูลขาวสารถึงประชาชนยังไมทั่วถึง 

3. การ จัด กิจกรรมด านส ง เสริ มคุณธรรมและ

จริยธรรมยังมีนอย 

โอกาส (O) กลยุทธเชงิรุก (SO) กลยุทธเชงิพัฒนา (WO) 

1. เ ท ศ บ าล ตํ า บ ล ด อน เ จ ดี ย  มี แ หล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง

ประวัติศาสตร  คือ พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช พระราชวังจันทรเกษม 

2. จังหวัดใหการสนับสนุนการทองเที่ยวในเขตอําเภอดอนเจดีย 

โดยใชสถานที่พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เปนสถานที่จัดงานสําคัญของจังหวัดเชน งานอนุสรณดอนเจดีย

และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประจําทุกป สงผลให

เกิดการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลดีข้ึน 

3. เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปน

ทางดานพาณิชยกรรม สงผลใหประชากรสวนใหญมีฐานะที่

ม่ันคง เพราะรายไดสวนใหญเกิดจากชุมชนเมือง 

4. เปนที่ต้ังศูนยราชการระดับอําเภอดอนเจดีย ทําใหสามารถ

ติดตอราชการไดสะดวก และรวดเร็ว 

5. เปนหนวยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีใน

ระดับอําเภอ 

6. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตางๆ เปนอยางดี 

7. องคกรภาคเอกชนมีความเขมแข็งใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติงาน 

1. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเที่ ยวให เปนแหลง

ทองเที่ยวสวยงาม นามอง 

2. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถาน

ประกอบการ 

3. การปองกันและควบคุมโรค 

4. การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 

5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

7. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

8. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เก่ียวของใหมีความพรอม 

9. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและ

วัฒนธรรมตางๆ ของทองถ่ิน 

10. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 

11. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ขององคกร เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

3. การ พัฒนาระบบขอ มูลข าวส าร เทคโนโล ยี

สารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชองทาง

ในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

5. การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

 

อุปสรรค (T) กลยุทธเชงิรับ (ST) กลยุทธเชงิแกปญหา(WT) 

1. เทศบาลตําบลดอนเจดียยังไมไดรับการมอบภารกิจในการ

ดูแลพ้ืนที่พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ใหอยูในความดูแล

ทั้งหมด ทําใหไมสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวไดอยางเต็ม

ศักยภาพ 

2. งบประมาณมีไมเพียงพอกับภารกิจหนาที่ที่ไดรับถายโอน

ภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

3. สภาพการบังคับใชกฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติยัง

ไมมีประสิทธิภาพ 

4. การใชพ้ืนที่สาธารณะไมไดรับการอนุญาตโดยถูกตอง เชน

รานคาและแผงลอย การจอดรถ ทําใหกีดขวางการจราจร 

5. ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินงานนอย 

6. ปญหาดานอบายมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโนมสูงข้ึน 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง 

2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา ให

ทั่วถึงและไดมาตรฐาน 

3. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

4. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม 

5. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 

และผูติดเชื้อเอดสสามารถใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได 

6. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

7. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดใหมีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 

3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวน

รวม 

5. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวิถี

ไทย 
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3.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มี 4 ข้ันตอน ดังนี ้

1) การตรวจสอบ (Scanning) การศึกษาสภาพแวดลอมในอดีตและปจจุบัน สภาพแวดลอมใดท่ี

เปลี่ยนและเปลี่ยนอยางไร 

2) การติดตาม (Monitoring) การติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโนมและสถานการณ 

3) การพยากรณ (Forecasting) การคาดการณเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) การประเมิน (Assessing) การระบุแนวโนมของการจัดการเชิงกลยุทธ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหทราบถึง 

โอกาส (Opportunities) เปนท้ังแนวโนม พลังขับเคลื่อน เหตุการณ และแนวคิดตางๆ ท่ีองคการ 

สามารถนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการ 

อุปสรรค (Threats) เปนเหตุการณหรือแรงกดดันท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงอยูเหนืออํานาจการควบคุม 

องคการจําเปนตองวางแผนรับมือ หรือตัดสินใจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือบรรเทาความรุนแรงท่ี

อาจเกิดข้ึนกับองคการ 

สภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยท่ีอยูเหนือการควบคุมขององคการ ปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ี

สําคัญโดยท่ัวไป สภาพแวดลอมภายนอกมีอยูสองสวน คือ 

1. สภาพแวดลอมการดําเนินงาน (Task Environment) 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรง ตอการดําเนินงาน ประกอบไปดวย ผูมีสวนไดเสียกับองคการ  

2. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป (General Environment) 

เปนปจจัยท่ีไมกระทบตอการดําเนินงานระยะสั้นขององคกร แตมีผลตอการตัดสินใจในระยะยาว 

ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตรและธรรมชาติ รวมถึงปจจัย

ระหวางประเทศ 

เศรษฐกิจ 

- ผลิตผลประชาชาติ (GNP) - แนวโนมผลิตผลประชาชาติ (GNP Trend) 

- ปริมาณเงิน (Money Supply)  - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) 

- อัตราเงินเฟอ (Inflation rate) - การลดคาเงิน (Devaluation) 

- โครงสรางเงินทุน (Capital)  - จํานวนแรงงาน (Labour Supply) 

สังคม และ วัฒนธรรม 

- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Change) 

- สุขภาพ - คุณภาพชีวิต 

- การคํานึงถึงสภาพแวดลอม - จํานวนและอัตราการเติบโตของประชากร 

- ทัศนคติตอการทํางาน และอาชีพ - การใชเวลาวาง  
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- จํานวนกลุมอาชีพตางๆ - ระดับการรูหนังสือ 

- การศึกษา  

การเมือง และ กฎหมาย 

- กฎ ระเบียบ ของรัฐ  - กฎหมาย สิ่งแวดลอม  

- เสถียรภาพทางการเมือง - กฎหมายแพง พาณิชย 

- กฎหมายดานภาษี - กฎหมายระหวางประเทศ 

- กฎหมายแรงงาน 

เทคโนโลยี 

- ระบบสารสนเทศ - การถายทอดเทคโนโลยี 

- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร - ระบบ Automation 

- การวิจัย และ การพัฒนา 

ภูมิศาสตร 

- ลมฟาอากาศ 

- การติดตอขนสง 

ปจจยัระหวางประเทศ 

- นโยบายและการดําเนินงานในกลุมประเทศตางๆ 

- บทบาทขององคการระหวางประเทศ 

สรุป 

สภาพแวดลอมภายนอก แบงออกเปน สภาพแวดลอมภายนอกองคกร และ สภาพแวดลอมภายใน

องคกร การวิเคราะหสภาพแวดลอมเรียกวา SWOT Analysis การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทําให

ทราบถึง จุดแข็งและจุดออน สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหทราบถึง โอกาส และ 

อุปสรรค สภาพแวดลอมภายนอก มีอยู 2 สวน คือ สภาพแวดลอมท่ัวไป และ สภาพแวดลอมการ

ดําเนินงาน 

สภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

โอกาส (Opportunities)  

1) เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  คือ พระบรมราชานุสรณสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทรเกษม 

2) จังหวัดใหการสนับสนุนการทองเท่ียวในเขตอําเภอดอนเจดีย โดยใชสถานท่ีพระบรมราชานุสรณ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญของจังหวัด เชน งานอนุสรณดอนเจดียและงาน

กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประจําทุกป สงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลดีข้ึน 

3) เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปนทางดานพาณิชยกรรม สงผลให

ประชากรสวนใหญมีฐานะท่ีม่ันคง เพราะรายไดสวนใหญเกิดจากชุมชนเมือง 
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4) เปนท่ีตั้งศูนยราชการระดับอําเภอดอนเจดีย ทําใหสามารถติดตอราชการไดสะดวก และรวดเร็ว 

5) เปนหนวยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีในระดับอําเภอ 

6) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ

ดําเนินงานตางๆ เปนอยางดี 

7) องคกรภาคเอกชนมีความเขมแข็งใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

อุปสรรค (Threats) 

1) เทศบาลตําบลดอนเจดียยังไมไดรับการมอบภารกิจในการดูแลพ้ืนท่ีพระบรมราชานุสรณดอน

เจดีย ใหอยูในความดูแลท้ังหมด ทําใหไมสามารถพัฒนาแหลงทองเท่ียวไดอยางเต็มศักยภาพ 

2) งบประมาณมีไมเพียงพอกับภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับถายโอนภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) สภาพการบังคับใชกฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ 

4) การใชพ้ืนท่ีสาธารณะไมไดรับการอนุญาตโดยถูกตอง เชน รานคาและแผงลอย การจอดรถ ทํา

ใหกีดขวางการจราจร 

5) ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินงานนอย 

6) ปญหาดานอบายมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโนมสูงข้ึน 
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ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน

1 การพฒันาเมือง แหล่งทอ่งเที่ยว บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กอง

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ

และทรัพยากรธรรมชาติ

2 พฒันาคุณภาพชีวติ และพฒันา บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

เมืองน่าอยู่

เคหะและชุมชน

3 ส่งเสริม พฒันาการศึกษา การกีฬา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

ประเพณี และวฒันธรรม

การศาสนาวฒันธรรม กองการศึกษา ส านักปลัด

และนันทนาการ

4 พฒันาด้านเศรษฐกิจ และเสริม บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง ส านักปลัด

สร้างความเข้มแข็งชุมชนและ ของชุมชน

สังคม

5 การบริหารจัดการตามหลัก บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง

ธรรมาภบิาล

6 เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ ส านักปลัด

และทรัพย์สิน ภายใน

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 7 แผนงาน 4 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 46 บัญชีโครงการ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

        (1) โครงการปรัปบรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา 1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       5 750,000          

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟา

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

        (2) โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 322 -     -              1 495,000       -     -              -     -              -     -              1 495,000          

ชวงรอบอนุสาวรียพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        (3) โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะบริเวณเกาะกลางถนน -     -              -     -              -     -              -     -              1 2,500,000     1 2,500,000       

ทางหลวงหมายเลข 322 ชวงรอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ฝงทิศใต (เสาไฟประติมากรรมชาง)

        (4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -     -              -     -              1 100,000       1 200,000       -     -              2 300,000          

        (5) ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 1 150,000       1 150,000       1 250,000       1 200,000       1 250,000       5 1,000,000       

        (6) โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนสายตางๆ ภายใน 1 500,000       1 500,000       1 500,000       1 500,000       1 500,000       5 2,500,000       

เขตเทศบาลที่มีการชํารุด

        (7) โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ํา 1 4,650,000     -     -              -     -              -     -              -     -              1 4,650,000       

บอพัก ค.ส.ล. และทางเทาถนนเทศบาล ซอย 4

        (8) โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล.ชุมชนดอนประดูบริเวณ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 47 บัญชีโครงการ
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โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

หนาที่ดินนายประฌยชน โตทอง ถึงบานนางสายทอง เทพทอง -     -              1 921,415       -     -              -     -              -     -              1 921,415          

        (9) โครงการกอสรางถนนขางรานทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง

        (10) โครงการกอสราง ปรับปรุงถนนภายในชุมชนดอนประดู -     -              -     -              1 3,120,000     -     -              -     -              1 3,120,000       

        (11) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โคงตัวเอสบริเวณติดเขตที่ดิน -     -              1 424,000       -     -              -     -              -     -              1 424,000          

ของนางดํา เวชวิฐาน ชุมชนดอนประดู -     -              -     -              -     -              1 400,000       -     -              1 400,000          

        (12) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เทศบาลซอย 3 -     -              -     -              -     -              -     -              1 1,300,000     1 1,300,000       

        (13) โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําและ 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล

        (14) โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ํา -     -              -     -              1 500,000       -     -              -     -              1 500,000          

        (15) โครงการกอสรางระบบระบายน้ําและบอพักพรอมปรับปรุงถนน -     -              -     -              1 1,900,000     -     -              -     -              1 1,900,000       

ขางธนาคารไทยพาณิชย ชุมชนปราบไตรจักร

        (16) โครงการกอสรางเหมืองดาดคอนกรีต วางทอเชื่อมปรับปรุงผิว -     -              1 1,581,000     -     -              -     -              -     -              1 1,581,000       

จราจร โดยการลงหินคลุกชุมชนดอนประดูบริเวณเหมืองสงน้ําถนนทางแยก

ที่ดินนางดํา เวชวิฐานไปทางทิศตะวันออก

        (17) โครงการปรับปรุง ซอมแซมทอระบายน้ํา บริเวณซุมประตู 1 495,000 -     -              -     -              -     -              -     -              1 495,000          

ถนนทางเขาและบริเวณเหมืองดาดคอนกรีต รอบองคพระบรมราชานุสรณ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดานทิศตะวันตก) จํานวน 2 จุด

        (18) จัดหาประติมากรรมรูปชางประดับบริเวณวงเวียนถนนไชยานุภาพ -     -              1 250,000       -     -              -     -              -     -              1 250,000          

        (19) โครงการกอสรางสวนสาธารณะบริเวณขางธนาคาร -     -              1 400,000       -     -              -     -              -     -              1 400,000          

ไทยพาณิชย

        (20) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จ 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

พระนเรศวรมหาราช



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 48 บัญชีโครงการ
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        (21) โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเทา เกาะกลางถนนรอบองค -     -              -     -              1 5,000,000     -     -              -     -              1 5,000,000       

พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ทางหลวงหมายเลข 322 

ดอนเจดีย-อูยา ชวงรอบองคฯ) และเกาะกลางถนน

        (22) การปรับปรุง บํารุง รักษา สวนสาธารณะ สวนหยอมและ 1 200,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 600,000          

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล

        (23) จัดหาวัสดุครุภัณฑในการปรับปรุงภูมิทัศน -     -              1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         4 80,000           

        (24) โครงการลอกทอระบายน้ํา 1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       5 750,000          

        (25) โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

        (26) โครงการกําจัดผักตบชวาดวยวิธีชีววิธี -     -              -     -              1 60,000         1 60,000         1 60,000         3 180,000          

        (27) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน -     -              -     -              1 30,000         1 30,000         1 30,000         3 90,000           

        (28) โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ -     -              1 15,000         1 15,000         1 15,000         1 15,000         4 60,000           

รวม 10 6,795,000    16 5,656,415    17 12,395,000  14 2,325,000    14 5,575,000    71 32,746,415     

2) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองนาอยู

  2.1 แผนงานสาธารณสุข

        (1) โครงการสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมเปาหมาย 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

        (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 90,000         1 90,000         1 90,000         1 90,000         1 90,000         5 450,000          

        (3) โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         5 150,000          

        (4) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000          

        (5) โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ 1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         5 200,000          

        (6) โครงการสุขอนามัยดีไมมีเหาในเด็กเล็ก -     -              -     -              1 15,000         1 15,000         1 15,000         3 45,000           



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 49 บัญชีโครงการ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

        (7) โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส 1 60,000         1 60,000         1 60,000         1 60,000         1 60,000         5 300,000          

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

        (8) โครงการสรางความรูสูชุมชนรูทันอาหารและยา -     -              -     -              1 20,000         1 20,000         1 20,000         3 60,000           

        (9) โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

        (10) โครงการสงเสริมการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ -     -              1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000          

        (11) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา -     -              1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         4 160,000          

ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ 

วลัยลักษณอัครราชกุมารี

        (12) โครงการควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากสัตว 1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         5 200,000          

        (13) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง -     -              1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         4 160,000          

สวนทองถิ่น

        (14) โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 1 20,000         1 20,000         1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 340,000          

ของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด

        (15) โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         5 100,000          

        (16) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและ 1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         5 50,000           

สุขาภิบาล(EHA)

        (17) จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร -     -              -     -              1 59,000         -     -              1 59,000         2 118,000          

  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

        (18) โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล 1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         5 50,000           

        (19) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย -     -              -     -              -     -              -     -              1 2,400,000     1 2,400,000       

        (20) โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะใน 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         5 150,000          

เขตเทศบาลฯ

        (21) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 300,000       1 300,000       -     -              -     -              -     -              2 600,000          



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 50 บัญชีโครงการ
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        (22) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน -     -              -     -              1 300,000       1 300,000       1 300,000       3 900,000          

        (23) โครงการบริหารจัดการขยะในสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ -     -              -     -              1 700,000       1 700,000       1 700,000       3 2,100,000       

รวม 14 900,000      17 1,010,000    21 1,884,000    20 1,825,000    22 4,284,000    86 6,303,000      

3) ยุทธศาสตรสงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี

และวัฒนธรรม

  3.1 แผนงานการศึกษา

       (1) โครงการสนับสนุนอาการกลางวัน 1 568,400       1 494,900       1 534,100       1 560,000       1 590,000       5 2,747,400       

(คาใชจายบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)

       (2) โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ 1 197,200       1 171,700       1 185,300       1 190,000       1 200,000       5 944,200          

จัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (รายหัว)

       (3) โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) -     -              1 107,350       1 119,000       1 123,000       1 126,000       4 475,350          

       (4) โครงการวันเด็กแหงชาติ 1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           5 15,000           

       (5) โครงการสานความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           5 15,000           

เทศบาลตําบลดอนเจดียกับผูปกครอง (ปฐมนิเทศ)

       (6) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 32,500         1 12,570         1 32,500         1 32,500         1 32,500         5 142,570          

       (7) โครงการกาวแรกแหงความสําเร็จ (ปจฉิมนิเทศ) 1 3,000           1 3,000           1 5,000           1 5,000           1 5,000           5 21,000           

       (8) โครงการสงเสริมคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ 1 1,000           1 500             1 500             1 500             1 500             5 3,000             

       (9) โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 1 500             1 1,000           1 300             1 300             1 300             5 2,400             

       (10) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยโดยภูมิปญญาไทย 1 1,000           1 1,000           1 200             1 200             1 200             5 2,600             
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โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

       (11) โครงการสงเสริมการเรียนรูอาเซียน 1 300             1 500             1 500             1 500             1 500             5 2,300             

       (12) โครงการประชุมผูปกครอง 1 3,400           1 3,400           1 5,000           1 5,000           1 5,000           5 21,800           

       (13) โครงการพอแมใสใจผูเรียน 1 500             1 500             1 500             1 500             1 500             5 2,500             

       (14) โครงการนิเทศภายใน 1 500             1 1,000           1 200             1 200             1 200             5 2,100             

       (15) โครงการโตไปไมโกง 1 300             1 300             1 100             1 100             1 100             5 900                

       (16) โครงการสงเสริมความสะอาด ปลอดภัย ใสใจผูเรียน 1 300             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,400             

       (17) โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและวินัยของเด็กปฐมวัย 1 300             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,400             

       (18) โครงการสงเสริมการเรียนรูและปองกันการจมน้ําในเด็ก 1 500             1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           5 12,500           

ปฐมวัย

       (19) โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             

สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย

       (20) โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอใน 1 11,125         1 3,000           1 3,000           1 3,000           1 3,000           5 23,125           

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

       (21) โครงการกิจกรรมเรียนรูและปองกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 1 500             1 500             1 500             1 500             1 500             5 2,500             

       (22) โครงการสงเสริมเด็กที่มีปญหาดานทุพโภชนาการ 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             

       (23) โครงการอาหารวาง 1 120,000       1 120,000       1 120,000       1 120,000       1 120,000       5 600,000          

       (24) โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 222,300       1 193,600       1 198,500       1 208,500       1 219,000       5 1,041,900       

       (25) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนอนุบาล - 1 5,160,000       1 5,440,000       1 5,700,000       1 5,850,000       1 6,000,000       5 28,150,000      

ประถมศึกษา

       (26) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนอนุบาล - 1 2,471,900       1 2,606,100       1 2,593,500       1 2,723,200       1 2,859,500       5 13,254,200      

ประถมศึกษา



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 52 บัญชีโครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

       (27) โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

       (28) โครงการซอมแซม ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ -     -              -     -              1 330,000         -     -              -     -              1 330,000          

       (28) โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 3,140,000     -     -              -     -              -     -              -     -              1 3,140,000       

       (29) การจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1 72,600         1 159,200       1 86,800         1 55,400         -     -              4 374,000          

       (30) โครงการปดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู 1 30,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 230,000          

       (31) โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู -     -              1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         4 200,000          

       (32) โครงการเรียนรูดาราศาสตร -     -              -     -              1 50,000         1 50,000         1 50,000         3 150,000          

       (33) โครงการผูกใจสัมพันธไทย-จีนเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อนบาน -     -              -     -              1 50,000         1 50,000         1 50,000         3 150,000          

       (34) โครงการหัวใจสีเขียวเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม -     -              -     -              1 50,000         1 50,000         1 50,000         3 150,000          

       (35) โครงการมัคคุเทศกนอย -     -              -     -              1 30,000         1 30,000         1 30,000         3 90,000           

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

       (36) โครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเภกในรัชกาลที่ 10 -     -              1 300,000       -     -              -     -              -     -              1 300,000          

       (37) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา 1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       1 150,000       5 750,000          

ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

       (38) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา -     -              -     -              1 100,000       1 100,000       1 100,000       3 300,000          

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

       (39) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

       (40) โครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500             1 1,000           1 1,000           1 1,000           1 1,000           5 4,500             

       (41) โครงการวันพอแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 500             1 1,000           1 200             1 200             1 200             5 2,100             

       (42) โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 1 70,000         1 70,000         1 70,000         1 70,000         1 70,000         5 350,000          

       (43) โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 53 บัญชีโครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

       (44) โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 1 80,000         1 80,000         1 80,000         1 80,000         1 80,000         5 400,000          

       (45) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 1 70,000         1 70,000         1 70,000         1 70,000         1 70,000         5 350,000          

       (46) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

       (47) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 1,000           1 500             1 500             1 500             1 500             5 3,000             

เนื่องในวันเขาพรรษา

       (48) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             

เนื่องในวันมาฆบูชา

       (49) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 1 500             1 500             1 200             1 200             1 200             5 1,600             

เนื่องในวันวิสาขบูชา

       (50) โครงการปนรักษ ปนบุญ 1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         5 100,000          

       (51) โครงการเดินตามรอยวัฒนธรรมของไทย 1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 500,000          

       (52) โครงการเด็กไทยธรรมดี 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000          

       (53) โครงการศูนยออกกําลังกายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

       (54) โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

รวม 46 13,189,125  48 10,875,620  53 11,447,800  52 11,410,700  51 11,695,100  250 58,618,345     

4) ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสราง

ความเขมแข็งชุมชนและสังคม

  4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 54 บัญชีโครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

      (1) โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน -     -              -     -              1 200,000       1 200,000       1 200,000       3 600,000          

      (2) โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

      (3) โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณ 1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         5 100,000          

      (4) โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         5 50,000           

      (5) การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส 1 4,900,000     1 5,200,000     1 5,200,000     1 5,200,000     1 5,200,000     5 25,700,000      

      (6) โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 50,000         1 50,000         1 100,000       1 100,000       1 100,000       5 400,000          

      (7) โครงการชุมชนอบอุนเกื้อกูลผูดอยโอกาส 1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         1 10,000         5 50,000           

      (8) โครงการสายใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000          

      (9) โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานการของ 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         5 150,000          

ของชุมชนยอยในการฝกอาชีพ

      (10) โครงการฝกอบรมบทบาทของผูนําชุมชนในการประนอมและ 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         5 150,000          

ระงับขอพิพาทในระดับทองถิ่นที่มีตอชุมชนเพื่อชุมชน

      (11) โครงการสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยสูความเปนพลเมืองที่ดี 1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         1 20,000         5 100,000          

รวม 10     5,320,000    10     5,620,000    11 5,870,000    11 5,870,000    11 5,870,000    53 28,550,000     

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

      (1) โครงการเทศบาลออกหนวยใหบริการแกประชาชน -     -              -     -              1 70,000         1 70,000         1 70,000         3 210,000          

      (2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000          

      (3) โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในสํานักงานเทศบาล -     -              -     -              1 500,000       -     -              1 1,325,000       2 1,825,000       



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 55 บัญชีโครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

      (4) โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ -     -              -     -              1 20,000         -     -              1 20,000         2 40,000           

พ.ศ.2540 แกแกนนําภาคประชาชน

      (5) ปรับปรุง บํารุง รักษา ระบบเสียงตามสายและหอกระจายขาว 1 500,000       -     -              -     -              1 100,000       -     -              2 600,000          

      (6) โครงการจัดทําปายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล -     -              -     -              -     -              1 200,000       -     -              1 200,000          

      (7) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 722,000       -     -              -     -              -     -              -     -              1 722,000          

      (8) โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ -     -              -     -              1 300,000       -     -              -     -              1 300,000          

      (9) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 1 2,250,000     -     -              -     -              -     -              -     -              1 2,250,000       

      (10) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น -     -              -     -              -     -              1 250,000       -     -              1 250,000          

      (11) โครงการจัดทําแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน -     -              -     -              1 15,000         -     -              1 15,000         2 30,000           

      (12) โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน -     -              1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         4 120,000          

      (13) โครงการจัดซื้อและติดตั้งปายประชาสัมพันธ LED พรอมอุปกรณ -     -              -     -              -     -              1 3,000,000     -     -              1 3,000,000       

ควบคุม

      (13) จัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) -     -              -     -              1 2,100           -     -              -     -              1 2,100             

รวม 4 3,522,000 2 80,000 8 987,100 7 3,700,000 6 1,510,000 27 9,799,100

6) ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       (1) โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         1 30,000         5 150,000          

       (2) โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         5 200,000          

สาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

       (3) การติดตั้งเพิ่มเติม ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด 1 900,000       1 50,000         1 200,000       1 50,000         1 50,000         5 1,250,000       



แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 56 บัญชีโครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

ยุทธศาสตร งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

       (4) การติดตั้ง จัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซม วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับ 1 500,000       1 500,000       1 500,000       1 500,000       1 500,000       5 2,500,000       

งานจราจร

       (5) จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชในงานปองกันและบรรเทา 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000       

สาธารณภัย

       (6) การปรับปรุงซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑในงานปองกันและบรรเทา 1 250,000       1 250,000       1 250,000       1 250,000       1 250,000       5 1,250,000       

สาธารณภัย

       (7) สนับสนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 1 60,000         1 60,000         1 60,000         1 60,000         1 60,000         5 300,000          

จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม 7 1,980,000 7 1,130,000 7 1,280,000 7 1,130,000 7 1,130,000 35 6,650,000

รวมทุกยุทธศาสตร  91  31,706,125  100  24,372,035  117  33,863,900  111  26,260,700  111  30,064,100  522  142,666,860
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การติดตามและประเมนิผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 แนวคิดของการติดตาม (Monitoring) 

การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินอยู โดยท่ีการ

ติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงาน

โครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว 

ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมาย

หลักของโครงการไมไดประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานดานตางๆ 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย ท่ีไดรับการแตงต้ังตาม

ระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุมกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ี

ดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมินความพึง

พอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ให

สอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงตอง

มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย  พรอมรายงานผลและเสนอความเห็นตอ

นายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดียและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกัน 

แนวทางการ พิจ ารณาการติ ดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาท อง ถ่ินตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

สวนที่ 4 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

(1)  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

(2)  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 

(2.1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (20) 

(2.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (40) 

       (2.2.1) วิสัยทัศน (5) 

       (2.2.2) ยุทธศาสตร (5) 

       (2.2.3) เปาประสงค (5) 

       (2.2.4) ตัวชี้วัด (5) 

       (2.2.5) คาเปาหมาย (5) 

       (2.2.6) แผนงาน (5) 

       (2.2.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

       (2.2.8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

(3)  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 20 

รวมคะแนน 100 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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4.1.2 แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ

ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ

ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน  

20 

(3) 

 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง  

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

(เปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป)  และชวงอายุและจํานวนประชากร 

(2)  

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

 (4) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง               

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

 (5) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง                

การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย                 

และกลุมอาชีพ แรงงาน 

(2)  

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7 )  ขอมูล เ ก่ียว กับทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  นํ้า  ป า ไม  ภู เขา 

ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ 

รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2. ยุทธศาสตร 

2.1 ความสัมพันธระหวาง 

แผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนากลุมจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 

 

 

 

60 

(20) 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. ยุทธศาสตร (ตอ)  (40)  

2.2 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

    2.2.1 วิสัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  

    2.2.2 ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร (5)  

    2.2.3 เปาประสงค  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

    2.2.4 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดของแตละ (5)  

    2.2.5 คาเปาหมาย  คาเปาหมาย (5)  

    2.2.6 กลยุทธ 

 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสยัทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

    2.2.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร (Positioning) 

 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี

จริง ท่ีจะนําไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร  

(5)  

    2.2.8 ความเช่ืองโยง

ของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเช่ืองโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

3. การวิเคราะหเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  

(1) การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร  

20 

(10)  

 

3.1 การวิเคราะหกรอบ

การจัดทํายุทธศาสตร 

   (1.1) การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร ดวยเทคนิค  SWOT  

Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดํ า เ นินงานไดแก  S-Strength                

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ                 

T-Threat (อุปสรรค) 

 (2)  

    (1.2) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลย ี

จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (2)  

    (1.3) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  

    (1.4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

 

 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

    (1.5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร  กระบวนการหรือสิ่ งท่ี เกิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.2 การประเมิน

สภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เกี่ยวของ 

ควรประกอบไปดวย 

(1) สภาพแวดลอมท่ัวไป 

(2) สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

(10)  

รวมคะแนน 100  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย ใชการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใชแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพตาม ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12    (5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

        ภายใตหลักประชารัฐ   

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 

   5.9 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

   5.10 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5) 

   5.11 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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4.2.2 แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ

วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน การ

วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 

จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไรสามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี 

ท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน

เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคๆ มาใช เ พ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 

ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ              

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ

(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข

ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

10  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

5. โครงการ

พัฒนา 

5.1 ความ

ชัดเจนของช่ือ

โครงการ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ

ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มี

ความชัดเจน

นําไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง 

 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถ

ระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให

บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 

 

5.4 โครงการมี

ความสอดคลอง

กับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ 

ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การ

พัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทาง

สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มี

ความสอดคลอง

กับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู

ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะ

ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับ

ดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ

เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ

เช่ืองโยงภูมิภาคและความเปนเมอืง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลองกับ Thailand 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ

เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง

โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

60 

(5) 

 

5.7 โครงการสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ

แยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา

ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา

ความยากจนหรือการ

เสรมิสรางใหประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย

ไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี

ลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ี

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ

ในการจัดทาโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 

(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไม

ต่ํ ากวารอยละหาของการนาไปตั้ งงบประมาณรายจายใน

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 

(KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI)ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การก

กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง

การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได(3) ระบุสิ่งท่ีตองการ

ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ

ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง(5)สงผล

ตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

- โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา 

ซึ่งสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก 

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(3) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 

(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method 

(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) และ 

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  

- เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 

(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

- ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 

- วัดผลน้ันไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) ผลกระทบ 

(Impact) 

- ผลกระทบ (Impact) 
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