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บทน า 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหา/ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนหรือกรอบวิธีการด าเนินงานที่แสดงภารกิจ 
เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน ตลอดจนวิถีทางหรือข้อก าหนดที่องค์การควรปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด ภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์การ  
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
3. เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เป็น
การวางกรอบการพัฒนาพัฒนาโดยพิจารณาจาก 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์

การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ ที่ส าคัญ
และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.4 ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน หรือผังเมืองเฉพาะ (ผังภาค
หรือผังอนุภาค ในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1.5 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
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1.7 แผนชุมชน  
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะผู้บริหารจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พร้อมส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และให้
ส านัก/กองทีมีหน้าที่จัดท าแผน พร้อมด้วยส านัก/กอง ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งควรประกอบด้วย 

2.1 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 แผนชุมชน 
2.3 นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
2.6 ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
2.7 ข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ส านัก/กอง ที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง 
และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา และจะต้องท าการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดด้วย 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นขอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
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5. สามารถก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา ที่ท าให้การ
ด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ในการที่จะน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
2.1 สภาพทั่วไป 

1. ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตการปกครอง 
ที่ตั้งเทศบาลต าบลดอนเจดีย์  
ตั้งอยู่ในต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 
กิโลเมตร พื้นที่ท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพื้นที ่
ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 เริ่มตั้งแต่ถนนสายโคกหม้อตัดกับคลองส่งน้ าชลประทาน สาย 15 ตาม คันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ตรงท่อระบายน้ า เป็นระยะทาง 1,540 เมตร   
ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 3 เริ่มต้นจากปลายสุดบนคลองชลประทานสาย 15 เป็นแนวเส้นตรงไปจดกับ

ถนนสายไปศรีประจันต์ ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 13+500 เป็นหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 500 เมตร   
หลักเขตที่ 4 เป็นแนวเส้นตรงฝั่งตรงข้ามกับถนนสายไปศรีประจันต์ตรงไปตามถนนสายบ้านดอนตาล

เป็นหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 640 เมตร 
ทิศใต ้หลักเขตที่ 5 ยาวเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ กิโลเมตรที่ 

22+850 หรือห่างจาก หลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,660 เมตร 
เป็นหลักเขตท่ี 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 6 ยาวเป็นเส้นตรงผ่านถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย์ – สระกระโจม เป็นหลักเขตท่ี 7 

หลักเขตที ่7 ยาวเป็นเส้นตรงไปตามถนนสายโคกหม้อถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตที่ 1 

เขตการปกครอง   
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เป็นส่วนหนึ่งของต าบลดอนเจดีย์ มี 5 ชุมชน ประกอบด้วย  

 ชุมชนไชยานุภาพ 248 ครัวเรือน 

 ชุมชนปราบไตรจักร 442 ครัวเรือน 

 ชุมชนสันติสุข 285 ครัวเรือน 

 ชุมชนดอนประดู่ 188 ครัวเรือน 

 ชุมชนถ้ าพระ 108 ครัวเรือน 
รวม 1,271 ครัวเรือน 
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กราฟแสดงจ านวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน 
 

 
 

แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 

 
 
 

ไชยานุภาพ 

248 

ปราบไตรจกัร

442 

สนัติสุข  

285 

ดอนประดู่ 

188 

ถ ้าพระ 

108 
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2. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์มีพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ตั้งอยู่ตรงใจกลางพ้ืนที่มีคูน้ าล้อมรอบตรง   

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
สภาพพื้นที่   
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมืองเหมาะแก่การค้าขาย และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม 

เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีลักษณะอากาศคล้ายๆ กับอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีการท า
เกษตรกรรมในเป็นบางส่วน และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1. การคมนาคม/ขนส่ง 

 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก  
 สายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 
 สายศรีประจันต์ – ดอนเจดีย์  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 
 สายสามชุก – ดอนเจดีย์  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีถนนและซอยต่างๆ มีสภาพเป็นทั้งถนน คสล. และ
แอสฟัลติกทุกสาย สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอใกล้เคียงได้สะดวกพอสมควร 

2. การไฟฟ้า 
บ้านเรือนในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ รับบริการกระแสไฟฟ้าจากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอดอนเจดีย์ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นประเภทบ้านพักอาศัย ร้านค้า สถานที่
ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การประปา 
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์มีการใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  
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4. การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
 มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  จ านวน 1  แห่ง 
 มีบริษัททีโอที จ ากัด  จ านวน 1 แห่ง 
 มีเสียงตามสายของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ จ านวน 1 แห่ง 
 หอกระจายข่าวชุมชน  จ านวน 4 แห่ง 
 วิทยุชุมชน จ านวน 1 แห่ง  

5. การจราจร 
 ถนนในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีทั้งหมด 35 เส้น ประกอบด้วย 

 ถนนแอสฟัสซ์ติก จ านวน 9 เส้น 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จ านวน  23 เส้น 
 ถนนลูกรังและหินคลุก จ านวน 1 เส้น 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)และ 

แอสฟัสซ์ติก จ านวน 1 เส้น 
 ถนนแอสฟัสซ์ติกคอนกรีต จ านวน 1 เส้น 

6. การใช้ที่ดิน 
 ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อาคาร 

ร้านค้า และภาคอุตสาหกรรมบางส่วน 
ด้านเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์มีสภาพเป็นชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร
จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู่ 
และชุมชนถ้ าพระส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร 
เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เป็นต้น 

1. การเกษตรกรรม 
 การเพาะปลูก 
 พืชส าคัญที่มีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ได้แก่ ข้าว พืช ผักชนิดต่างๆ  และไม้ยืน
ต้น เช่น มะม่วง เป็นต้น 

2. การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก เช่น โรงสีข้าว โรงงานผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง โรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตอลูมิเนียม เป็นต้น 

3. การท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ 

 พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 พระราชวังจันทร์เกษม 
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4. การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 5 แห่ง 
 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 4 แห่ง 
 มีตลาดเอกชน 3 แห่ง 
 มีสถานีบริการน้ ามัน 3 แห่ง 
 มีร้านค้า   244 ร้าน 
 มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 6 ร้าน 
 มีธนาคาร 4 แห่ง 

5. การปศุสัตว์ 
 มีการเลี้ยงสัตว์ประเภท สุกร กระบือ เป็ด ไก ่กุ้ง เป็นต้น 

ด้านสังคม 
1. ประชากร 

 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีประชากรทั้งสิ้น 3,243 คน แบ่งแยกเป็น ชาย 1,548 คน หญิง 1,695 คน  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด – 5 ปี 108            86 194 

6 – 12 ปี 127 119 246 
13 – 18 ปี 126 100 226 
19 – 33 ปี 359 325 684 
34 – 59 ปี 612 656         1,268 
60 ปีขึ้นไป 216 409 625 

รวม       1,548        1,695        3,243 

 หมายเหตุ:  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
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กราฟแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 

 
 
2. การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลมีจ านวนทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ  
 สังกัดเทศบาล 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 
- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

 โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอนเจดีย์ (กศน.) 1 แห่ง 
3. ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จ านวน 2 
แห่ง คือวัดดอนเจดีย์ และวัดสวนไทรพลาราม 

4. การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 1 แห่ง 
 ร้ายขายยา 6 แห่ง 
 คลินิก 2 แห่ง 
 อาสาสมัครสาธารณสุข  37 คน 

แรกเกิด-5 ป ี
6% 

6-12 ป ี
8% 13-18 ปี 

7% 

19-33 ปี 
21% 

34-59 ปี 
39% 

60 ปีขึ้นไป 
19% 
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5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สถานีต ารวจภูธรดอนเจดีย์ 1 แห่ง 
 การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ : EMS 1 แห่ง 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพ ท านา เลี้ยงสัตว์ ท าสวน และเป็นที่อยู่อาศัย 
 ทรัพย์กรน้ า ใช้แหล่งน้ าจากคลองส่งน้ าชลประทานเป็นส่วนใหญ่ในการเกษตรกรรม 

2.2 ศักยภาพของท้องถิ่น 
1. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาล มีสมาชิกซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จ านวน 12 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมี
ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล  (แผ่นภาพที่ 1) 
 นายกเทศมนตรี ได้จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ จ านวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้ 1 คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ได้ 1 คน โดยการบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของทางเทศบาลเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี สามารถแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลได้เป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1.1 ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล     
มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ งานธุรการ การประชุมสภา งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร              
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาการท่องเที่ยว งานพัฒนาชุมชน     
งานเทศพาณิชย์ 

1.2 กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ    
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย การท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุของเทศบาล มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ เช่น งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1.3 กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม การปฏิบัติ งาน
เครื่องจักรกล การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง มีงานในความรับผิดชอบ 
ดังนี้ งานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค 
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1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานทันตสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  

1.5 กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 

2. การคลังท้องถิ่น 
 การบริหารรายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ย้อนหลัง 5 ปี  

ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง 
2552 29,754,990.39 28,371,948.88 
2553 31,032,627.07 28,773,915.73 
2554 28,423,861.47 28,356,767.65 
2555 30,135,089.76 29,573,133.26 
2556 35,559,259.35 32,870,842.85 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจ่ายจริงย้อนหลัง 5 ปี 
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3. บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
 ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์มีจ านวนทั้งสิ้น  2,562 คน 
 แบ่งเป็นชาย 1,212 คน 
 แบ่งเป็นหญิง 1,350 คน 

หมายเหตุ:  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

 
องกลอ่งข้อความของค าอ้างอิงทีด่งึมา] 



โครงสร้างการบริหารงาน 
ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี 

ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
และสาธารณสุข 

งานนิติการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

งานพัฒนาชุมชน  

งานทะเบียนราษฎร  

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

งานควบคุมเทศพาณิชย์ 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

งานธุรการ 

งานวิศวกรรม 

งานสวนสาธารณะ 

งานสถานที่ 
และไฟฟ้าสาธารณะ 

งานธุรการ 

งานส่งเสริมสุขภาพและ 
ควบคุมป้องกันโรค 

งานสุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

งานธุรการ 

งานพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

งานสาธารณูปโภค 

งานธุรการ 

13 

แผ่นภาพที่ 1 

งานผลประโยชน์ 

งานประเพณี ศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรม 

งานการศึกษาปฐมวัย 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานธุรการ 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

วิสัยทัศน์ 
 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา  
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อมกลอ่งข้อความ' เพื่อเปลีย่นแปลง 

องกลอ่งข้อความของค าอ้างอิงทีด่งึมา] 

ธรรมาภิบาลน า
การบริหาร 

อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 

ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 เทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์เป็น
เมืองน่าอยู ่
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แผนยุทธศาสตร์ 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 นโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและด าเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาล

จึงไดก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไวโดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะ
เริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล 
ยั่งยืน และ มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
1.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคา

น้ ามันเชื้อเพลิง 
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลแลความ

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล (ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ.2555 และร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 

2556) 
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต

สินค้าในท้องถิ่น 
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองทีประชาชนมีส่วนร่วม 

 

บทที่ 3  
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ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะด าเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึง ข้อที่ 8 ดังต่อไปนี้  

2. นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี 
2.1 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ   

2.1.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.1.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ 
2.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประทศ 
2.1.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.1.5 เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์  ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
2.2 นโยบายเศรษฐกิจ   

2.2.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(1) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้

เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ 
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่

หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(3) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส 
(4) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(5) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง 
(6) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
(7) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

2.2.2 นโยบายสร้างรายได้ 
(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
(2) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมา

เป็นเวลานานให้ก้าวหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง   
(3) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถ

สร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ 
(4) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
(6) ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายเทคโนโลยีให้แก่คนไทย    
(7) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึง 



 

แผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ. 2558-2562 
 

17 

(8) ส่งเสริมการขยายความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงินภายใต้
ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝุาย 

2.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
1) ภาคการเกษตร 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับ
รัฐบาล 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง 

(3) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

(4) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
(5) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ าย
ล่วงหน้าที่แม่นย า 

(6) จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน 
(7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้าง

เกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชากา
กรเกษตรทุกสาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

(8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก 
(9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2) ภาคอุตสาหกรรม      
(1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 
(2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี 

และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

(4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(5) ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรี

การค้ามากขึ้น 
(6) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 
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(7) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

(8) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากการเกษตร 

(9) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้าประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม 

(10) เร่งรัดส ารวจและแสวงหาแหล่งแร่ส าคัญ 
3) ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา      

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการ

ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

(2) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

(3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ 
(5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการ

ท่องเที่ยว 
(6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
(7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์
เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

การพัฒนาภาคบริการ 
(1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้ างนวัตกรรมและ

ทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐาน การบริการ และการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
(2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค 
การพัฒนากีฬา 
(1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก 
(2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
(3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา 
(4) พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามา

ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 
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4) การตลาด การค้า และการลงทุน  
(1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพ่ือปูองกันการผู้ขาดตัดตอน 
(2) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนา

กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
(3) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ 
(4) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจ

ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา และบริการ 
(5) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพ่ือลดการ

พ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลัก 
(6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและ

บริการอันเป็นที่ต้องการชองผู้บริโภคในตลาดโลก 
(7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน     และการตลาดภายใต้กรอบ

ความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี 
(8) เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

2.3 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งสินค้าและบริการ 

2.3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟูาให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ 

2.3.2 ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที ่
2.3.3 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการข้นส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
2.3.4 พัฒนาระบบคมนาคมส่งขนส่งทางราง 
2.3.5 เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สาย สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.3.6 พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล 
2.3.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย 

2.4 นโยบายพลังงาน 
2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
2.4.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบทั้งไฟฟูา

จากทั้งในและต่างประเทศ 
2.4.3 ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม 
2.4.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทนแทนและพลังงานทางเลือก 
2.4.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 
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2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2.5.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ 
2.5.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง 
2.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้อง 
2.6 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.6.1 นโยบายการศึกษา 
(1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
(3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
(4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
(5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
(6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 
(7) เพ่ิมขีดความสามารถองทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

2.6.2 นโยบายแรงงาน 
(1) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างของ

สถานประกอบการได้โดยสะดวก 
(2) ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 
(3) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
(4) เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น 
(5) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมี

ฝีมือ 
(6) เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.

๒๕๕๘  
(7) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว 

2.6.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
(1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมี

บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ 
(2) ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
(3) จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมายเพื่อลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจาก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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(4) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์  
(6) วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ 
(7) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

และพลานามัยที่ดี 
(8) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 
2.6.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

(1) เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(2) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกลที่
รับผิดชอบด้านศาสนาเพ่ือให้การบริหารจัดการ 

(3) อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณาปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

(4) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 
2.6.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น 
(2) สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
(4) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 
(5) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(6) ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 

2.7 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
2.7.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.7.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
2.7.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.7.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2.7.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
2.7.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.8 นโยบายวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ 
2.8.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
2.8.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ 
2.8.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
2.8.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
2.8.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.9 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

2.9.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.9.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
2.9.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
2.9.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ  22 กลุ่มประเทศและ

องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
2.9.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
2.9.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
2.9.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
2.9.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 
2.9.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
2.9.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

2.10 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.10.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.10.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -
2559) ได้มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
1.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประ โยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้ มีรายได้น้อย การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐาน
รากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่อง
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ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม  โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม  เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี

ความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2.2  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.3  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภ าษาที่
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เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพ าะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกบั 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งรักษา 

ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิท ากินในท่ีดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
มากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบ
บริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟู
และส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

3.3  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต และ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้
ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
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3.4  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน า เข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี   

3.5 การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ  

3.6 การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ  
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนใ ห้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิ จสร้างสรรค์ การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่ งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.4  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปูองกันความ
เสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ  

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ
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พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนใน
ของประเทศ  

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคง
และเสถียรภาพของพ้ืนที่   

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม
ก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่  

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านายความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 
และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า  

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค  
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5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็น เพ่ือให้มี
การจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร  

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค   

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ  
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง

รักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิด
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน  

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ 
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พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ  

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ
ลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า 
รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตฟริ้นต์ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

6.8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
 "สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพ
ชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม"  
   ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 
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2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
5. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เปูาประสงค ์
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการ

ส่งออก และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 
2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและยกระดับ

การกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส           
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับ

ปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพ่ือการแข็งขันทาง

การค้าและส่งออก 
3. การแปรรูปเพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑอ์าหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบการการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสิ้นค้า (Logistics) 
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และสนับสนุนปัจจัย พ้ืนฐานด้านการท่อง เที่ ยว่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การมีส่วนร่วม 
8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยว 
9. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
10. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลอดและการประชาสัมพันธ์ 
11. การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านสังคม 
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : สุขภาพอนามัย การมีงานท าและมีรายได้ และชีวิตครอบครัวอบอุ่น 
13. การบริหารจัดการพ้ืนที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนา

ความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
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14. ยกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบบริหารปละมาตรฐานการศึกษา การกีฬา 
15. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลกร โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการศึกษาและกีฬา 
16. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส 
17. ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน 

นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 นโยบายเร่งด่วน 

1. เร่งแก้ปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบ  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน
ฤดูฝน  ด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ือประสิทธิภาพการระบายน้ า 

2. ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ เพ่ือความสะดวกต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอตามภารกิจของเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอน 
 นโยบายพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

1. มุ่งเน้นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การจัดการองค์กร การจัดสรรบุคลากร มีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความสุจริตโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลท าให้เกิดประสิทธิผลการท างาน
สูงสุด 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม 
โดยพัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล พนักงานจ้าง ให้มีองค์ความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมสร้างจิตส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน พร้อมทั้งสร้างเสริมแรงจูงใจและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลการเทศบาล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก

เพ่ิมขึ้น รวมทั้งทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น โปร่งใส และมีการ
ประเมินผลเป็นระบบและเป็นธรรม 

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ า ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอเหมาะสมกับความ

ต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. สนับสนุน ประสานงานให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริ เวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และพ้ืนที่

สาธารณะประโยชน์ และดูแลรักษาให้มีความสวยงาม โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสวนสาธารณะ เพ่ือ
การพักผ่อนหย่อนใจ และการออกก าลังกายของประชาชน 

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริม ประสาน และผนึกก าลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นอ่ืนองค์กร

เอกชนและประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล 
2. บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
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3. รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

4. สนับสนุนภาคประชาชนในการมส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่แบบยั่งยืน 
5. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้มีสุขภาพที่ดี 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสังคมสามารถ

พ่ึงตนเองได ้
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
4. ส่งเสริมให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และภัยธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารง

จนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้ทัน และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมมือเผยแพร่ 

อนุรักษ์สืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะความเป็นผู้น า 
2. มีทรัพยากรพร้อมในการให้บริการประชาชน 
3. มีขนาดพ้ืนที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง คือ 3.5 ตารางกิโลเมตร 
4. การบริการสาธารณะ สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของชุมชนและทั่วถึง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับดีมากตามมาตรฐานของกรมอนามัย 
6. บุคลากรมจีิตส านึกในการบริการประชาชน 

 จุดอ่อน 
1. บุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
2. อาคารสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่สะดวกต่อผู้มารับบริการ 
3. นโยบายผู้บริหารไม่มีความต่อเนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร 
4. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ 
5. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
6. การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส 

1. เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  คือ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  
พระราชวังจันทร์เกษม  

2. จังหวัดให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ โดยใช้สถานที่พระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์เป็นสถานที่จัดงานส าคัญของจังหวัด เช่น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลดีขึ้น 

3. เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นทางด้านพาณิชยกรรม ส่งผลให้ประชากร
ส่วนใหญ่มีฐานะที่มั่นคง เพราะรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนเมือง 

4. เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการระดับอ าเภอดอนเจดีย์ ท าให้สามารถติดต่อราชการได้สะดวก และรวดเร็ว 
5. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีในระดับอ าเภอ 
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงาน

ต่างๆ เป็นอย่างด ี
7. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค 
1. เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ยังไม่ได้รับการมอบภารกิจในการดูแลพ้ืนที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

ให้อยู่ในความดูแลทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
3. ระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจ 
4. สภาพการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ 
5. การใช้พื้นท่ีสาธารณะไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง เช่นร้านค้าและแผงลอย การจอดรถ ท าให้กีด

ขวางการจราจร 
6. ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานน้อย 
7. ปัญหาด้านอบายมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 

1.ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะความ
เป็นผู้น า 
2.มีทรัพยากรพร้อมในการให้บริการประชาชน 
3.มีขนาดพื้นท่ีสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง คือ 3.5 
ตารางกิโลเมตร 
4.การบริการสาธารณะ สามารถให้บริการได้ตามความ
ต้องการของชุมชนและท่ัวถึง 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับดี
มากตามมาตรฐานของกรมอนามัย 
6.บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการประชาชน 

1.บคุลากรไมเ่ป็นไปตามกรอบอตัราก าลงัที่ก าหนด 

2.อาคารสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนไมส่ะดวกตอ่ผู้มารับ

บริการ 
3.นโยบายผู้บริหารไมมี่ความตอ่เน่ืองจากการเปลี่ยนตวั

ผู้บริหาร 
4.ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมยงัไมเ่ป็นระบบ 

5.ระบบการให้ข้อมลูข่าวสารถึงประชาชนยงัไมท่ัว่ถึง 
6.การจดักิจกรรมด้านสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมยงัมี
น้อย 

1.เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  คือ 
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดย์ี พระราชวังจันทร์เกษม 
2.จังหวัดให้การสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ โดยใช้
สถานที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นสถานทีจ่ัดงานส าคัญของ
จังหวัด เช่น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกจิในเขตเทศบาลดีขึ้น 
3.เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นทางด้าน
พาณิชยกรรม ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะที่มัน่คง เพราะ
รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนเมือง 
4.เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการระดับอ าเภอดอนเจดีย์ ท าให้สามารถติดต่อ
ราชการได้สะดวก และรวดเร็ว 
5.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีในระดับ
อ าเภอ 
6.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการด าเนินงานต่างๆ เป็นอย่างดี 
7.องค์กรภาคเอกชนมีความเขม้แขง็ให้ความรว่มมอืในการปฏิบัติงาน  

1.เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ยังไม่ได้รับการมอบภารกิจในการ
ดูแลพื้นที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ให้อยู่ในความดูแล
ทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2.งบประมาณมีไม่เพียงพอกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอน
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
3.ระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ า 
ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจ 
4.สภาพการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ 
5.การใช้พื้นที่สาธารณะไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง เช่น 
ร้านค้าและแผงลอย การจอดรถ ท าให้กีดขวางการจราจร 
6.ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานน้อย 
7.ปัญหาด้านอบายยมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

S : จุดแข็ง W : จุดอ่อน 

O : โอกาส T : อุปสรรค 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการการพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

ปัจจัยภายใน จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

1. ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะความเป็นผู้น า 
2. มีทรัพยากรพร้อมในการให้บริการประชาชน 
3. มีขนาดพื้นที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง คือ 3.5 ตาราง
กิโลเมตร 
4. การบริการสาธารณะ สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ
ของชุมชนและทั่วถึง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับดีมากตาม
มาตรฐานของกรมอนามัย 
6. บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการประชาชน 

1. บุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
2. อาคารสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่สะดวกต่อผู้มารับ
บริการ 
3. นโยบายผู้บริหารไม่มีความต่อเนื่องจากการเปลี่ยนตัว
ผู้บริหาร 
4. ระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ 
5. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
6. การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมยังมี
น้อย 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิพัฒนา (WO) 
1. เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
คือ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พระราชวังจันทร์เกษม 
2. จังหวัดให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ 
โดยใช้สถานที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นสถานที่จัดงาน
ส าคัญของจังหวัด เช่น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขตเทศบาลดีข้ึน 
3. เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ส่วนใหญ่เป็น
ทางด้านพาณิชยกรรม ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะที่
มั่นคง เพราะรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนเมือง 
4. เป็นที่ต้ังศูนย์ราชการระดับอ าเภอดอนเจดีย์ ท าให้สามารถ
ติดต่อราชการได้สะดวก และรวดเร็ว 
5. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีในระดับ
อ าเภอ 
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการด าเนินงานต่างๆ เป็นอย่างดี 
7. องค์กรภาคเอกชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1. การพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ ยว ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถาน
ประกอบการ 
3. การป้องกันและควบคุมโรค 
4. การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
7. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
8. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันส าคัญ
และวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถ่ิน 
10. ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 
11. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบั ติงานของ
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

 

อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชงิรับ (ST) กลยุทธ์เชงิแกป้ัญหา (WT) 
1. เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ยังไม่ได้รับการมอบภารกิจในการ
ดูแลพื้นที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ให้อยู่ในความดูแล
ทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอน
ภารกิจที่เพิ่มข้ึน 
3. ระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ า 
ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจ 
4. สภาพการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบฯ ในการปฏิบัติยังไม่
มีประสิทธิภาพ 
5. การใช้พื้นที่สาธารณะไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง เช่น
ร้านค้าและแผงลอย การจอดรถ ท าให้กีดขวางการจราจร 
6. ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานน้อย 
7. ปัญหาด้านอบายมุขและยาเสพติดในชุมชนมีแนวโน้มสูงข้ึน 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ให้
ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5. สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
7. การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
5. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวิถีไทย 
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แบบ ยท. 01 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
  

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลดอนเจดย์ี พ.ศ. 2558 -2562 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

1.การเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านเกษตรเช่ือมโยง สูเ่กษตร

อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก 

3.การยกระดบัคณุภาพชีวิต

และความปลอดภยั ในชีวิต

และทรัพย์สิน 

4.การสง่เสรมิการศึกษา 

การกีฬามุ่งความเป็นเลิศใน

ระดับสากล 

5.การน าการเปลี่ยนแปลง

ด้านการบริหารและบรกิาร

เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน 

1.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้า

เกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร

อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและ

การส่งออก และเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจังหวัด 

1.เพิ่มรายได้

จากการ

ท่องเที่ยวและ

การจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สินค้า

ท้องถิ่น 

2.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้

เอ้ืออ านวยประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

1.ยกระดับคุณภาพการ

บริการและบริหารด้วยความ

โปร่งใส 

1.ยกระดับ

คุณภาพชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ

และแก้ไข

ปัญหาความ

ยากจน 

2.เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี

และแก้ไข

ปัญหาความ

ยากจน 

1.เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้ได้

มาตรฐาน

การศึกษา

ระดับชาติ 

2.ยกระดับการ

กีฬาของจังหวัด

สุพรรณบุรี เข้าสู่

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ

แปรรปูและผลิตภัณฑ์เพื่อการ

บริโภคและการส่งออก 
2.การเสรมิสร้างและพฒันาการ

ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ 

3.การยกระดับคุณภาพชีวิต และ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 

4.การขยายฐานโอกาสและ

คุณภาพในการศึกษาทุกระดบัให้

ตรงกบัความต้องการประชาชน 

5.การสง่เสรมิให้กีฬาอยู่ใน

หัวใจชาวสุพรรณบรุีและมี

ความสามารถทางด้านกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ 

6.การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน

การบริหารและบรกิารเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน 

7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยู่

ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท.  

1.การพฒันาเมือง แหลง่

ท่องเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาเมืองน่าอยู ่

3.ส่งเสริม พัฒนา

การศึกษา การกีฬา 

ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

และเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งชุมชนและสังคม 

5.การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

6.เสริมสร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการ

พัฒนา  

1.การพฒันาสาธารณปูโภคให้
ประชาชนได้รับบริการอย่าง
ทัว่ถงึ 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า ท่อระบายน า้ 
3.การพฒันาและดแูลรักษา
แหลง่ท่องเที่ยวให้เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง 
4.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน 

 
 

 

1.สง่เสริมสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน โรงเรียน วดั สถาน
ประกอบการ 
2.การป้องกนัและควบคมุโรค 

3.การพฒันาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสขุาภิบาลอาหาร 
4.การพฒันาสขุาภิบาล
สิง่แวดล้อม 

5.การพฒันางานสาธารณสขุมูล
ฐานชมุชน 

6.การพฒันางานสตัว์แพทย์ 

 
 
 

 

1.พฒันาคณุภาพการศึกษาทกุ
ระดบั 

2.พฒันาประสทิธิภาพบคุลากร
ทางการศกึษา 
3.พฒันาสถานศกึษาและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องให้มีความ
พร้อม 

4.สง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี วนัส าคญัและ
วฒันธรรมต่างๆ ของท้องถ่ิน 

5.สง่เสริมกีฬา การออกก าลงั
กาย และนนัทนาการทกุประเภท 

 
 

 

1.สง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทและมีสว่นร่วมในการ
พฒันาท้องถ่ิน 

2.สง่เสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชมุชนแบบมีสว่นร่วม 

3.สงเคราะห์และสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ ติดเชือ้เอดส์ สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกบัคนในสงัคมได้ 

4.สง่เสริมและพฒันาอาชีพให้กบั
ประชาชน 

 
 
 

 

1.การเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
การบริหารจดัการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

2.การพฒันาบคุลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบติังาน 

3.การสง่เสริมและพฒันารายได้
เทศบาล 

4.การพฒันาและสง่เสริม
ศกัยภาพการปฏิบติังานของ
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

5.การพฒันาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประชาสมัพนัธ์ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

 
 
 

 

1.การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

2.การจัดให้มีระบบการจราจร
ที่สะดวกและปลอดภัย 

3.การพฒันาศักยภาพงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้พร้อมต่อการปฏิบติังาน 

4.การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมขุแบบมีส่วนร่วม 

5.การสง่เสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมตามแบบวิถีไทย 

 
 

 

1.การเพิม่ขีดความสามารถด้าน

เกษตรเช่ือมโยง สูเ่กษตร

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

เพื่อการบริโภคและการสง่ออก 

2.การพฒันาด้านการทอ่งเที่ยวสู่

สากลคู่การอนรุักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3.การยกระดับคุณภาพชีวิต

และความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน 

มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคทีไ่ด้มาตรฐาน 

ทัศนียภาพในแหล่งท่องเที่ยว

สวยงาม น่ามอง และอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐาน               
- สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการ
ออกก าลังกายทุกกลุ่มเหมาย 
- ส่งเสริม ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

มีระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของตนเองและ

ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

 

พัฒนาระบบการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริม

และสนับสนุนการแก้ปัญหายา

เสพติดในชุมชน 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในทุกด้าน ใน

ชุมชนน่าอยู่ 

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
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แบบ ยท. 02 3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู ่ ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.พฒันาเมือง พฒันาแหลง่

ท่องเที่ยวให้สวยงาม รักษา

สิง่แวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยัง่ยืน  

 

3.จัดระบบการศึกษาระดับปฐมวัย

อย่างมีคุณภาพ สนับสนุน

การศึกษาระดับประถมศึกษา 

ส่งเสริมการกีฬาและออกก าลังกาย 

สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมา   

ภิบาล 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 

สร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน การ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

 

2.พัฒนาเมืองให้น่า

อยู่ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1.การพัฒนาเมือง แหล่ง

ท่องเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

3.ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา 

การกีฬา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชนและสังคม 

5.การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

6.เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

1.การพฒันาสาธารณปูโภค
ให้ประชาชนได้รับบริการ
อย่างทัว่ถึง 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า 
ท่อระบายน า้ 
3.การพฒันาและดแูลรักษา
แหลง่ท่องเที่ยวให้เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง 
4.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน 

 
 

 

1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน โรงเรียน วัด 
สถานประกอบการ 
2.การป้องกันและควบคุม
โรค 
3.การพัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสุขาภิบาล
อาหาร 
4.การพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
5.การพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 
6.การพัฒนางานสัตว์แพทย์ 

 
 
 

 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ 
2.พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.พัฒนาสถานศึกษาและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้มี
ความพร้อม 
4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี วัน
ส าคัญและวัฒนธรรมต่างๆ 
ของท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมกีฬา การออก
ก าลังกาย และนันทนาการ
ทุกประเภท 
 
 

 

1.สง่เสริมให้ประชาชนเข้า
มามีบทบาทและมีสว่นร่วม
ในการพฒันาท้องถ่ิน 

2.สง่เสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชมุชนแบบมีส่วน
ร่วม 

3.สงเคราะห์และสง่เสริม
คณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ ติด
เชือ้เอดส์ สามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกบัคนในสงัคมได้ 

4.สง่เสริมและพฒันาอาชีพ
ให้กบัประชาชน 

 
 
 

 

1.การเพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.การพฒันาบคุลากรให้มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน 

3.การสง่เสริมและพฒันา
รายได้เทศบาล 

4.การพฒันาและสง่เสริม
ศกัยภาพการปฏิบติังาน
ขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการบริการ
ประชาชน 

5.การพฒันาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสมัพนัธ์ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

 

 

1.การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

2.การจัดให้มีระบบ
การจราจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

3.การพฒันาศักยภาพ
งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยให้พร้อมต่อ
การปฏิบติังาน 

4.การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมขุแบบมี
สว่นร่วม 

5.การสง่เสริมคณุธรรม
และจริยธรรมตามแบบ
วิถีไทย 

 

มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคทีไ่ด้มาตรฐาน 

ทัศนียภาพในแหล่งท่องเที่ยว

สวยงาม น่ามอง และอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 

- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอน
เจดีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐาน               
- สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเก่ียวกับการ
ออกก าลังกายทุกกลุ่มเหมาย 
- ส่งเสริม ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

มีระบบการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนของ

ตนเองและร่วม

พัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

แก้ปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีใน

ทุกด้าน ในชุมชน

น่าอยู่ สิ่งแวดล้อม

ปลอดภัย 

 



แผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ. 2558-2562 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 พันธกิจ  
พัฒนาเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้
ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์  
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน ทัศนียภาพในแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม      
น่ามอง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
2. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
3. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 
 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า    
ท่อระบายน้ าให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
3.การพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง 
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค
ตลอดปี 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 
- ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
- ร้อยละของทางเท้าท่ีได้มาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
- ร้อยละของท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐานกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 
- จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาและดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง และส านักปลัดเทศบาล 

บทที่ 4 

1. การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณ์ท่ีได้มาตรฐาน 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 พันธกิจ  
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 เป้าประสงค์  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ในชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
2. จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน 
วัด สถานประกอบการ 
2.การปูองกันและควบคุมโรค 
 
 
 
3.การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาล
อาหาร 
4.การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 
5.การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
 
6.การพัฒนางานสัตว์แพทย์ 

- จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
- อัตราปุวยด้วยโรคติดต่อไม่เกินเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
- จ านวนกิจกรรมในการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
- จ านวนกิจกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สุขาภิบาลอาหาร 
- จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของชุมชนในการจัดกิจกรรมงาน
สาธารณสุขมูลฐานโดยอสม. 
- จ านวนกิจกรรมในการปูองกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 
- อัตราปุวยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับศูนย์ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
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 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 พันธกิจ  
จัดระบบการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการ
กีฬาและออกก าลังกาย สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์  
1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
3. ส่งเสริม ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกก าลังกายทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมอนามัย และ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2. จ านวนกิจกรรมทีส่นับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 
3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วันส าคัญ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการ 

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 
 
2.พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 
3.พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้มีความ
พร้อม 
 
4.ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัน
ส าคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย และนนัทนาการทุก
ประเภท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ได้ตาม
มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยและ
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
- จ านวนกิจกรรมที่สนับสนนุการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
- ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ทุกด้านที่เก่ียวข้อง  
- จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
สนับสนนุสื่อการสอนในระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วนั
ส าคัญ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมการกีฬา การออก
ก าลังกาย และนนัทนาการ 

3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา และส านักปลัดเทศบาล 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและ

คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
ให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 พันธกิจ  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เป้าประสงค์  
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ขุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
3.สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 
 
4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 

- จ านวนกิจกรรมทีป่ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาในชุมชน 
- จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
- ร้อยละของคนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่
ได้รับการดูแล และช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 

4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 พันธกิจ  
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์  
มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
3.การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล 
4.การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน 
5.การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพ่ิมช่อง 
ทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

- ร้อยละของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
 
- ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บเอง 
- ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ในภาพรวม 
  
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และกองการศึกษา 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 
 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 พันธกิจ  
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 เป้าประสงค์  
พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2.การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย 
3.การพัฒนาศักยภาพงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมี
ส่วนร่วม 
5.การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบวิถี
ไทย 

- จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ
การจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.การพัฒนาด้านการ 2.การเสริมสร้างและ 1.การพัฒนาเมือง มีโครงสร้างพื้นฐาน 1) ร้อยละของระบบ 100 100 100 100 100 1.1การพัฒนา  - ร้อยละของครัว -  - ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา กองช่าง การไฟฟูาส่วน

ท่องเที่ยวสู่สากล พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และ และระบบสาธารณูป สาธารณูปโภคที่ได้ % % % % % สาธารณูปโภคให้ เรือนมีน้ าสะอาด อุปกรณ์ไฟฟูาส่องสว่าง ภูมิภาค

คู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยการบริหาร การรักษาคุณภาพ โภคที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ประชาชนได้รับ อุปโภคบริโภค สาธารณะริมถนนสายต่างๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและ ทัศนียภาพในแหล่ง บริการอย่างทั่วถึง ตลอดปี และขยายเขตบริการไฟฟูา

และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวด ทรัพยากรธรรมชาติ ท่องเที่ยวสวยงาม 100 100 100 100 100  - ร้อยละของครัว - สาธารณะภายในชุมชนเขต

อย่างยั่งยืน ล้อมให้เกิดสมดุล น่ามอง และอยู่ใน % % % % % เรือนที่มีไฟฟูาใช้ เทศบาล

7.การพัฒนาโครง ส่ิงแวดล้อมที่ดี  - ติดต้ังเสาไฟฟูาส่องสว่าง

สร้างพื้นฐานและ โดยรักษาทรัพยากร สาธารณะริมถนนในเขต

ระบบสาธารณูปโภค ธรรมชาติให้ยั่งยืน เทศบาล

ให้อยุ่ในเกณฑ์ที่ได้ 80 82 84 86 88 1.2ก่อสร้าง  - ร้อยละของถนน 2%  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กองช่าง โครงการ

มาตรฐาน % % % % % ปรับปรุง บ ารุง ที่ได้มาตรฐานกรม คันคลอง 15 ภายในชุมชน บ ารุงรักษา

รักษาถนน ทางเท้า โยธาธิการและผัง สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม และส่งน้ า

ท่อระบายน้ า เมือง ไปทางทิศตะวันออก) เร่ิมต้น ดอนเจดีย์

จากหน้าบ้านนางอุ่นเรือน

เบญจวรรณ ถึงหลักเขตที่ 2

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

คันคลอง 15 ภายในชุมชน

สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม

ไปทางทิศใต้) เร่ิมต้นจากทาง

แยกถนนใกล้สะพาน ค.ส.ล. 

อบต.ดอนเจดีย์ถึงประตูน้ า

ปลายคลองส่งน้ า 15

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ. 2558-2562

กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน
ค่าเปูาหมายความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  50 ยุทธศาสตร์ที่1
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กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน
ค่าเปูาหมายความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

91 92 93 94 95  - ร้อยละของ 1%  - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง

% % % % % ทางเท้าที่ได้ ถนนสายต่างๆ ภายในเขต

มาตรฐานกรมโยธา เทศบาลที่มีการช ารุด

ธิการและผังเมือง

91 92 93 94 95  - ร้อยละของ 1%  - ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย

% % % % % ท่อระบายน้ าที่ได้ น้ า ท่อระบายน้ าและบ่อพัก

มาตรฐานกรมโยธา ค.ส.ล.ริมถนนสายต่างๆ ภายใน

ธิการและผังเมือง เขตเทศบาล

 - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมือง

ส่งน้ าเพื่อการเกษตรชุมชน

ไชยานุภาพ

 - ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบาย

น้ าเสียริมถนนไชยานุภาพฝ่ัง

ทิศใต้

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมประตูน้ า

โครงเหล็ก ซอยสันติสุข

 - ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ า

บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตู

ถนนทางเข้าพระบรมราชา

นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (ประตูทิศตะวันตก)

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  50 ยุทธศาสตร์ที่1
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กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน
ค่าเปูาหมายความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

2) จ านวนกิจกรรม 2 2 2 2 3 1.3การพัฒนาดูแล  - จ านวนกิจกรรม 1  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กองช่าง ส านักงาน

ที่พัฒนาและดูแล กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม รักษาแหล่งท่องเที่ยว ที่พัฒนาและดูแล กจิกรรม พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จ ส านักปลัดฯ ศิลปากรที่ 2

รักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่อง รักษาแหล่งท่องเที่ยว พระนเรศวรมหาราช

เที่ยวสวยงาม  - ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟูา

น่ามอง ประติมากรรมและปรับปรุง

ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้า

พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช 

ทิศตะวันตก

3) จ านวนกิจกรรมที 3 3 3 3 4 1.4การบริหารจัด  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร กองสาธารณสุขฯ

ด าเนินงานด้านการ กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม การทรัพยากรธรรม ด าเนินงานด้านการ กจิกรรม  - โครงการลอกท่อระบายน้ า

รักษาส่ิงแวดล้อม ชาติและส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม  - โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า กรมราชทัณฑ์

และทรัพยากรธรรม ให้ยั่งยืน และทรัพยากรธรรม ทางระบายน้ า อบจ.

ชาติ ชาติ สุพรรณบุรี

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  50 ยุทธศาสตร์ที่1
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3.การยกระดับ 3.การยกระดับ 2.พัฒนาคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพ 1) จ านวนกิจกรรม 4 4 5 5 6 2.1ส่งเสริมสุขภาพ  - จ านวนกิจกรรม 1  - ส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่ม กองสาธารณสุขฯ รพ.ดอนเจดีย์

คุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตและ ชีวิตและพัฒนาเมือง ชีวิตที่ดีในทุกด้าน ในการส่งเสริม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม อนามัยของ ในการส่งเสริม กจิกรรม เปูาหมาย สสอ.

ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน น่าอยู่ ในชุมชนน่าอยู่ คุณภาพชีวิต ประชาชน โรงเรียน สุขภาพในทุกกลุ่ม  - กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดอนเจดีย์

ชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อมปลอดภัย ประชาชน วัด สถานประกอบ เปูาหมาย เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

2) จ านวนกิจกรรม การ  - ส่งเสริมทันตสาธารณสุขใน

ในการพัฒนา ทุกกลุ่มเปูาหมาย

ส่ิงแวดล้อมให้เป็น  - พัฒนาศ กยภาพผู้ประกอบการ

เมืองน่าอยู่ แต่งผมและเสริมสวย

ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน 2.2การปูองกันและ  - อัตราปุวยด้วย ไม่เกิน  - โครงการปูองกันโรคเอดส์และ กองสาธารณสุขฯ

เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ ควบคุมโรค โรคติดต่อไม่เกิน เกณฑ์ ยาเสพติดในโรงเรียน

เกณฑ์ที่กระทรววง  - โครงการรณรงค์ปูองกันและ

สาธารณสุขก าหนด ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

 - โครงการเฝูาระวังโรคไข้หวัด

นกเชิงรุกแบบบูรณาการ

 - โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข

บ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน

 - จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ในงาน

ปูองกันและควบคุมโรค

 - จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  53 ยุทธศาสตร์ที่2
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

5 5 5 5 6 2.3การพัฒนาการ  - จ านวนกิจกรรม 1  - โครงการมหกรรมอาหาร กองสาธารณสุขฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม คุ้มครองผู้บริโภคและ ในการคุ้มครอง กจิกรรม สะอาด รสชาติอร่อย

สุขาภิบาลอาหาร ผู้บริโภคและ  - โครงการเฝูาระวังและควบคุม

สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร

และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร

 - โครงการเฝูาระวังน้ าบริโภค

ปลอดภัย

 - โครงการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครอง

ผู้บริโภค

 - ตลาดสดน่าซ้ือเคียงคู่อาหาร

ปลอดภัย

5 5 5 5 6 2.4การพัฒนาสุขา  - จ านวนกิจกรรม 1  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองสาธารณสุขฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ภิบาลส่ิงแวดล้อม ในการพัฒนาสุขา กจิกรรม บริหารจัดการขยะมูลฝอย

ภิบาลส่ิงแวดล้อม  - ก่อสร้างเตาเผาขยะปลอด

มลพิษ

 - ปรับปรุง บ ารุงรักษา สวน

สาธารณะ สวนหย่อม และ

ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

 - โครงการปรับปรุงน้ าเสียใน

ชุมชน

 - ก่อสร้างฌาปนสถานวัด

ดอนเจดีย์
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ยท. 04

58 59 60 61 62

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

100 100 100 100 100 2.5การพัฒนางาน  - ร้อยละของ -  - พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุขฯ อสม.

% % % % % สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนในการจัด ชุมชน

กิจกรรมงาน  - พัฒนาศักยภาพและศึกษา

สาธารณสุขมุลฐาน ดูงานคณะกรรมการชุมชนและ

โดย อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน

1 1 1 1 2 2.6การพัฒนางาน  - จ านวนกิจกรรม 1  - โครงการควบคุมและปูองกัน กองสาธารณสุขฯ ปศุสัตว์อ าเภอ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม สัตว์แพทย์ ในการปูองกันโรคที่ กจิกรรม โรคที่เกิดจากสัตว์

เกิดจากสัตว์

 - อัตราปุวยด้วย

โรคพิษสุนัขบ้าเท่า

กับศูนย์
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4.การส่งเสริมการ 4.การขยายฐาน 3.ส่งเสริม พัฒนา 1) พัฒนาศูนย์พัฒนา 1) ศูนย์พัฒนาเด็ก 4 4 4 4 5 3.1พัฒนาคุณภาพ  - ศูนย์พัฒนาเด็ก 1  - การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ กองการศึกษา กรมส่งเสริม

ศึกษา การกีฬามุ่ง โอกาสและคุณภาพ การศึกษา การกีฬา เด็กเล็กเทศบาล เล็กเทศบาลต าบล กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม การศึกษาทุกระดับ เล็กเทศบาลต าบล กจิกรรม บริหารงานสถานศึกษา การปกครอง

ความเป็นเลิศในระดับ ในการศึกษาทุก ประเพณีและ ต าบลดอนเจดีย์ ให้ ดอนเจดีย์ ได้มาตร ดอนเจดีย์ ได้มาตร  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ท้องถิ่น

สากล ระดับให้ตรงกับความวัฒนธรรม ผ่านการรับรองมาตร ฐานผ่านการรับรอง ฐานผ่านการรับรอง  - โครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง

ต้องการประชาชน ฐานขั้นพื้นฐาน จากกรมอนามัยและ จากกรมอนามัยและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ส านักงานรับรอง ส านักงานรับรอง ผู้ปกครอง

มาตรฐานและ มาตรฐานและ  - โครงการก้าวแรกแห่งความ

ประเมินคุณภาพการ ประเมินคุณภาพการ ส าเร็จของเด็กปฐมวัย

ศึกษา (สมศ.) ศึกษา (สมศ.)  

2) สนับสนุนการ 2) จ านวนกิจกรรม 4 4 4 4 5  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ กองการศึกษา กรมส่งเสริม

ศึกษาในระดับประถม ที่สนับสนุนการ กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม สนับสนุนการศึกษา กิจกรรม เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา การปกครอง

ศึกษา ศึกษาระดับประถม ระดับประถมศึกษา  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ท้องถิ่น

ศึกษา ให้แก่แก่นักเรียนอนุบาล ถึง

ประถมศึกษา

 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

นอกห้องเรียนแก่เด็กเยาวชน

 - โครงการปิดเทอมสอนเสริม

เพิ่มความรู้

70 75 81 85 90 3.2พัฒนาประสิทธิ  - ร้อยละของ 5%  - การศักยภาพบุคลากรด้าน กองการศึกษา กรมส่งเสริม

% % % % % ภาพบุคลากรทาง บุคลากรทางการ การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน การปกครอง

การศึกษา ศึกษาได้รับการ ท้องถิ่น

พัฒนาทุกด้านที่

เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

8 8 8 8 9 3.3พัฒนาสถาน  - จ านวนกิจกรรม 1  - การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ กองการศึกษา กรมส่งเสริม

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ศึกษาและอุปกรณ์ ในการพัฒนาสถาน กจิกรรม เป็นส่ือส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก การปกครอง

ที่เกี่ยวข้องให้มี ศึกษาและสนับสนุน เล็ก ท้องถิ่น

ความพร้อม ส่ือการสอนในระดับ  - จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ

ปฐมวัยและประถม เผยแพร่

ศึกษา  - ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแบบ

BBL (BRAIN BASE LEARNING)

 - สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์

การเรียนการสอนส าหรับเด็ก

ระดับประถมศึกษา

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

3) ส่งเสริม ฟื้นฟู 4) จ านวนกิจกรรม 7 7 7 7 8 3.4ส่งเสริมสนับสนุน  - จ านวนกิจกรรม 1  - โครงการเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา

ประเพณีและ ที่ส่งเสริมด้านศาสนา กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กิจกรรมด้านศาสนา ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม กจิกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักปลัดฯ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี วันส าคัญ ประเพณี วันส าคัญ และประเพณีไทย ภูมิพลอดุยเดช

และวัฒนธรรม และวัฒนธรรมต่างๆ  - โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ท้องถิ่น ของท้องถิ่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

 - โครงการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริและพระราชเสาวนีย์
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

 - โครงการสืบสานประเพณี

วันลอยกระทง

 - โครงการท าบุญ ตักบาตร

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 - โครงการประเพณีสงกรานต์

 - สนับสนุนประเพณีของท้องถิ่น

4) ส่งเสริมให้ 3) จ านวนกิจกรรม 3 3 3 3 4 3.5ส่งเสริมกีฬา  - จ านวนกิจกรรม 1  - โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ กองการศึกษา

ประชาชนมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมการกีฬา กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม การออกก าลังกาย ในการส่งเสริมการ กจิกรรม  - โครงการศูนย์ออกก าลังกาย ส านักปลัดฯ

เกี่ยวกับการออก การออกก าลังกาย และนันทนาการ กีฬา การออกก าลัง เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ก าลังกายทุกกลุ่ม และนันทนาการ ทุกประเภท กายและนันทนาการ  - การส่งเสริม สนับสนุน

เปูาหมาย การออกก าลังกายในชุมชน
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3.การยกระดับ 3.การยกระดับ 4.พัฒนาด้าน ชุมชนมีส่วนร่วมใน 1) จ านวนกิจกรรม 40 42 43 44 45 4.1ส่งเสริมให้  - จ านวนกิจกรรม 2%  - การจัดท าประชาคม/เวที ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจ และเสริม การพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนเข้ามา % % % % % ประชาชนเข้ามามี ที่ประชาชนเข้ามามี ชาวบ้าน ในการรับฟังความคิด

ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน สร้างความเข้มแข็ง ของตนเองและร่วม มีส่วนร่วมในการ บทบาทและมีส่วน ส่วนร่วมในการแก้ไข เห็นของประชาชน

ชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนและสังคม พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น ร่วมในการพัฒนา ปัญหาในชุมชน

2) จ านวนกิจกรรม ท้องถิ่น

ที่ส่งเสริมความเข้ม 3 1 1 1 3 4.2ส่งเสริมและ  - จ านวนกิจกรรม 1  - การจัดการเลือกต้ังนายก ส านักปลัดฯ กกต.

แข็งของชุมชน กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม สร้างความเข้มแข็ง ที่ชุมชนเข้ามามี กจิกรรม เทศมนตรี จ.สุพรรณบุรี

ให้ชุมชนแบบมี ส่วนร่วม  - การจัดการเลือกต้ังสมาชิก

ส่วนร่วม สภาเทศบาล

 - ส่งเสริมให้ความรู้ถึงหน้าที่

ของพลเมืองและการเป็น

พลเมืองที่ดี

100 100 100 100 100 4.3สงเคราะห์และ  - ร้อยละของ -  - สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติด ส านักปลัดฯ

% % % % % ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการ เชื้อเอดส์

เด็ก สตรี คนชรา และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่

คนพิการ และผู้ติด ได้รับการดูแล และ

เชื้อเอดส์ สามารถใช้ ช่วยเหลือจากหน่วย

ชีวิตอยู่ร่วมกับคนใน งานของรัฐ

สังคมได้

5 5 5 5 6  - จ านวนกิจกรรม 1  - โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ ส านักปลัดฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพ กจิกรรม สุขภาพดี ชีวีมีสุข

ชีวิตเด็ก สตรี  - โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก ส านักปลัดฯ

คนพิการ และผู้ติด และเยาวชนในเขตเทศบาล

เชื้อเอดส์  - โครงการต้ังครรภ์ปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ

ใส่ใจลูกน้อย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  57 ยุทธศาสตร์ที่4



ยท. 04

58 59 60 61 62

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

 - โครงการส่งเสริมภาวะ กองสาธารณสุขฯ

โภชนาการและพัฒนาเด็กให้

ฉลาดสมวัย

1 1 1 1 2 4.4ส่งเสริมและ  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ ส านักปลัดฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม พัฒนาอาชีพให้กับ ส่งเสริมและพัฒนา กจิกรรม ส้ันและศึกษาดูงานของชุมชน

ประชาชน อาชีพ ยอ่ยในการฝึกอาชีพ

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  57 ยุทธศาสตร์ที่4
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5.การน าการเปลียน 6.การน าการเปลียน 5.การบริหารจัดการ มีระบบการบริหาร 1) เทศบาลต าบล 60 62 64 66 68 5.1การเพิ่มประสิทธิ  - ร้อยละของการ 2%  - โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ส านักปลัดฯ

แปลงด้านการบริหาร แปลงด้านการบริหาร ตามหลักธรรมา จัดการตามหลัก ดอนเจดีย์ผ่านการ % % % % % ภาพระบบการ ประเมินมาตรฐาน  - โครงการวันเทศบาล

และบริการเพื่อ และบริการเพื่อ ภิบาล ธรรมาภิบาล ประเมินมาตรฐาน บริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติราชการ

ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ การปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมา ขององค์กรปกครอง

ประชาชน ประชาชน ขององค์กรปกครอง ภิบาล ส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่น 70 75 80 85 90 5.2การพัฒนา  - ร้อยละของ 5%  - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ทุกหน่วยงาน

% % % % % บุคลากรให้มีความ บุคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดุงาน

พร้อมในการปฏิบัติ ฝึกอบรม ตามภารกิจและหน้าที่ ส าหรับ

งาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ

พนักงานเทศบาล

 - โครงการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัดฯ

บุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ต าบลดอนเจดีย์

2 2 3 3 4 5.3การส่งเสริมและ  - ร้อยละของรายได้ 5%  - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี กองคลัง

% % % % % พัฒนารายได้ ที่เพิ่มขึ้นจาการจัด และทะเบียนทรัพย์สิน

เทศบาล เก็บเอง  - โครงการปรับปรุงประสิทธิ

ภาพในการจัดเก็บรายได้และเผย

แพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่า

ธรรมเนียมต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พ.ศ.2558-2562  59 ยุทธศาสตร์ที่5
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

65 70 75 80 85 5.4การพัฒนาและ  - ระดับความ 5%  - การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกหน่วยงาน

% % % % % ส่งเสริมศักยภาพการ พึงพอใจต่อการ ส าหรับส านักงาน

ปฏิบัติงานของ ด าเนินงานของ  - ติดต้ังระบบเสียงส าหรับห้อง ส านักปลัดฯ

องค์กรเพื่อเพิ่ม เทศบาลต าบล ประชุมสภาเทศบาล

ประสิทธิภาพการ ดอนเจดีย์ใน  - จัดซ้ือชุดโต๊ะประชุมส าหรับ

บริการประชาชน ภาพรวม ห้องประชุมสภาเทศบาล

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในส านัก

งานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์

ต่อจากโครงการเดิม

 - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

ภายในส านักงานเทศบาลต าบล

ดอนเจดีย์แห่งใหม่

 - โครงการก่อสร้างสวนหย่อม

และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า

ส านักงานเทศบาลต าบล

ดอนเจดีย์แห่งใหม่

 - ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ทุกหน่วยงาน

ครุภัณฑ์ของส านักงานให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์

ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

3 3 3 3 4 5.5การพัฒนาระบบ  - จ านวนกิจกรรม 1   - การติดต้ังและดูแลระบบ ส านักปลัดฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งเสริมการรับรู้ กจิกรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสาร ข่าวสารของ  - ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบ

สนเทศและการ ประชาชน เสียงตามสาย และหอกระจาย

ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ข่าว

เพิ่มช่องทางในการ  - การจัดท าปูายชื่อถนนและ

รับรู้ข่าวสารให้แก่ ซอยในเขตเทศบาล

ประชาชน
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3.การยกระดับ 3.การยกระดับ 6.เสริมสร้างความ พัฒนาระบบการ 1) จ านวนกิจกรรม 4 4 4 4 5 6.1การรักษาความ  - จ านวนกิจกรรมใน 1  - ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มจุด ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ ปูองกันและบรรเทา ที่ส่งเสริมให้เกิด กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ปลอดภัยในชีวิตและ การส่งเสริมความ กจิกรรม ติดต้ังกล้องวงจรปิดในชุมชน

ความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน สาธารณภัย ส่งเสริม ความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สิน ปลอดภัยในชีวิตและ  - โครงการบริการการแพทย์

ชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน และสนับสนุนการ ชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ฉุกเฉินเทศบาลต าบลดอนเจดีย์

แก้ปัญหายาเสพติด  - จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิง

ในชุมชน  - จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

1 1 1 1 2 6.2การจัดให้มีระบบ  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - ติดต้ัง จัดซ้ือ ปรับปรุง ส านักปลัดฯ

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม การจราจรที่สะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน กจิกรรม ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยว

และปลอดภัย ให้มีระบบการจราจร ข้องกับงานจราจร

ที่สะดวกและปลอด

ภัย

2) จ านวนกิจกรรม 5 6 6 6 6 6.3การพัฒนา  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ส านักปลัดฯ

ที่ส่งเสริมการพัฒนา กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ศักยภาพงานปูองกัน ส่งเสริมการพัฒนา กจิกรรม เพื่อใช้ในงานปูองกันและบรรเทา

ระบบการปูองกัน และบรรเทา ระบบการปูองกัน สาธารณภัย

และบรรเทา สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณ  - การปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ

สาธารณภัย ภัย อุปกรณ์ในงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 - ปรับปรุงเปล่ียนแปลงถึงน้ า

รถบรรทุกน้ าขนาด 

10,000 ลิตร

 - จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนก

ประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

 - การฝึกอบรมพนักงาน

ดับเพลิง

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย
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ยท. 04

58 59 60 61 62

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ตาม

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

เปูาประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ความก้าว

หน้าของ

เปูาหมาย

 - โครงการฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และ

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน

3) จ านวนกิจกรรม 2 2 2 2 3 6.4การแก้ไขปัญหา  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ส านักปลัดฯ

ที่ส่งเสริมและสนับ กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม ยาเสพติดและอบาย ส่งเสริมการแก้ปัญหา กจิกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายา

สนุนการแก้ปัญหา มุข เกี่ยวกับยาเสพติด เสพติด

ยาเสพติดในชุมชน  - สนับสนุนโครงการรวมพลัง

แผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ

ติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี

3 3 3 3 4 6.5การส่งเสริม  - จ านวนกิจกรรมที่ 1  - โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กองการศึกษา

กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม กจิกรรม คุณธรรมและ ส่งเสริมคุณูธรรมและ กจิกรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

จริยธรรม จริยธรรม  - โครงการเด็กไทยธรรมดี

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
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