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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   

อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ก าหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ     ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   
อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม ่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนก าและแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ขึ้น  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนก าและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำลคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล 

 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  วัน 

 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกเทศมนตรี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลเทศบำล
ต ำบล 
ดอนก ำ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล  เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้ นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปีและแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” 
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

1. แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  แบบที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า 
3.  น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการติดตามและประเมินผล 

 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนก าใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลดอนก า  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ 
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซ่ึง 
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

http://www.dla.go.th/


ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
          เทศบาลต าบลดอนก าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร 
 

    1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลดอนก า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
     เทศบาลต าบลดอนก า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 8,773,784.00 41 10,316,990.00 32 9,723,784.00 32 9,723,784.00 

 
 

29 

 
 

8,600,374 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

79 47,216,060.00 69 40,099,000.00 58 38,179,000.00 59 38,619,000.00 

 
44 

 

 
27,464,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

5 680,000.00 6 360,000.00 3 260,000.00 3 260,000.00 

 
7 

 
920,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 80,000.00 1 20,000.00 0 0 0 0 

 
1 

 
20,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

4 400,000.00 4 360,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 

 
4 

 
400,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการ
การเมืองการ
บริหาร 

23 903,800.00 8 732,000.00 7 442,000.00 7 442,000.00 

 
4 

 
370,000 

รวม 142 58,053,644.00 129 51,887,990.00 104 49,004,784.00 105 49,444,784.00 89 37,774,374 
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       ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนก า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ 12,199,500 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 8,829,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 10 2,400,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการกีฬา 4 260,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการการเมืองการบริหาร 5 680,000.00 

รวม 43 12,199,500.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอนก า มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกทบทวน 
ฝึกอบรม อปพร.  

 120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึก
ทบทวน ฝึกอบรม อป
พร. 

อป.พร.จ านวน 50 คน 
ได้รับการทบทวน 
ฝึกอบรม 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ป้องกัน/ลด
อุบัติเหต ุ

 15,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

จัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหต ุ

3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบรม/ค่าย
คุณธรรม จรยิธรรม
นักเรียน เยาวชน
ในพื้นที่ต าบลดอน
ก า 

 10,000.00 เพื่อจัดอบรม/ค่าย
คุณธรรม จรยิธรรม
นักเรียน เยาวชนใน
พื้นที ่

อบรม/ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
เยาวชนในพ้ืนท่ี จ านวน 
1 ครั้ง 

4. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก  20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังาน
วันเด็ก 

จัดงานวันเด็ก จ านวน 1 
ครั้ง 

5. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมินม   513,560.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
อาหารเสริม (นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็ก จ านวน 54 คน 
และเด็กโรงเรียนประถม
ในพื้นที่ จ านวน 213 คน 
จ านวน 260 วันมีอาหาร
เสรมิ (นม)รับประทาน 

6. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์  

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
น้ ายาพ่นยุง
ทรายอะเบท น้ ายา
ป้องกันไข้หวัดนก 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 
100,000 บาท 

7. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วันผู้สูงอายุ   10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังาน
วันผู้สูงอาย ุ

จัดงานวันผู้สูงอายุ 
จ านวน 1 ครั้ง 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

8. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานวันสงกรานต ์  33,000.00 เพื่อจัดงานวัน
สงกรานต ์

จัดงานวัน
สงกรานต์ จ านวน 
1 ครั้ง 

9. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

 20,000.00 เพื่อจัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์แระเพณีแห่
เทียนพรรษา 

จัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

10. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานส่งเสรมิอนุรักษ์
ประเพณีบวงสรวง
ดวงวิญญาณขุน
สรรค ์

 100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานส่งเสรมิ
อนุรักษ์ประเพณี
บวงสรวงดวงวิญญาณ
ขุนสรรค ์

จัดขบวนงาน
บวงสรวงดวง
วิญญาณขุนสรรค ์

11. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   5,205,600.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 
606 คน 

12. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,113,600.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
คนพิการ 

คนพิการไดร้ับเบีย้
ยังชีพ จ านวน 
110 คน 

13. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

 30,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
5 คน ไดร้ับเบี้ยยัง
ชีพ 

14. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วน
ราชการตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน  

 920,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารรับประทาน 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน 413 คน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

15. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาว่างช่วงวันหยุด
และช่วงปิดภาคเรียน
ให้เป็นประโยชน์  

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด
และช่วงปิดภาคเรียนให้
เป็นประโยชน์  

ท าให้นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ช่วงวันหยุดและปิด
ภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน ์
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดั
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ วันแม่ 
วันส าคัญต่างๆ โครงการแอ
โรบิคน้อย โครงการยิม้สวย
ฟันใส ฯลฯ  

17. ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

 293,740.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

1.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้ 
ศพด.ทต.ดอนก า -อัตรามื้อ
ละ 20 บาทต่อคน จ านวน 
245 วัน (จ านวนเด็ก 38 
คน) (186,200บาท) 2.
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน ของ 
ศพด. (รายหัว) -ค่าจัดการ
เรียนการสอน อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี (จ านวนเด็ก 
38 คน 64,600 บาท) 3.
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ ศพด. 
(จ านวนเด็ก 38 คน 
42,940 บาท) 

18. ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐบาล 
คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย  

 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย  

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงมหาดไทย 
งบประมาณ 50,000 บาท 

19. ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การ
พัฒนาด้าน
สังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ 
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน 
โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
และสนบัสนุน โครงการอัน
เนื่องมา จากพระราชด าริ 
งบประมาณ 50,000 บาท 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

20. ยุทธศาสตร์ ที่ 
๑ การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ  

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติใน
หลวง พระราชินี 
พระบรมวงศานุ
วงศ์  

การจัดกิจกรรมเทิด พระ
เกียรติในหลวง พระราชินี 
พระบรมวงศา นุวงศ์ เนื่องใน
วโรกาสต่างๆ/ติดตั้งซุ้มทิด
พระเกียรติ/การประดับธง
ตราสญัลักษณ์
เทิดพระเกยีรต/ิตดิตั้งซุ้ม
หมู่บ้านทิดพระเกียรติ/ปลูก
ต้นไมเ้ทิด พระเกียรติ ฯลฯ 
งบ ประมาณ 100,000 
บาท 

21. ยุทธศาสตร์ ที่ 
๑ การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได้  

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได้ 
ของประชาชน 
ฯลฯ  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิอาชีพ
และรายได้ ของประชาชน 
ฯลฯ งบประมาณ 10,000 
บาท  

22. ยุทธศาสตร์ ที่ 
๑ การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
และผูดู้แลต าบลดอน
ก า 

 100,000.00 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมคณุภาพ
ผู้สูงอายุและผูดู้แล 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผูดู้แลต าบลดอน
ก า จ านวนผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแล 200 คน 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
การคมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ถนนสาย
บ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 
(ตามรายละเอียด
และแบบแปลนท่ี
ก าหนด) 

 250,000.00 เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ถนน
สายบ้านหมอปุ๊) 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนน
สายบ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนก า (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนที่
ก าหนด) 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
การคมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (ทางเข้าวัดสนาม
ชัย) หมู่ที ่7 (ตาม
รายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

 250,000.00 เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ทางเข้า
วัดสนามชัย) 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ทางเข้าวัดสนามชัย) หมู่ที่ 7 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุกผิวจราจร (ข้าง
บ้านนายแจ้ง) หมู่ที่ 
1 (ตามรายละเอียด
และแบบแปลนท่ี
ก าหนด) 

 170,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน
ดิน พร้อมลงหิน
คลุกผิวจราจร (ข้าง
บ้านนายแจ้ง) หมู่
ที่ 1  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร เสริมดินสูงเฉลีย่ 0.80 
เมตร เสริมดินสูงเฉลีย่ 0.80 
เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 
190 เมตร  
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
(ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 500,000.00 เพื่อวางท่อ 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. 
(ตลาดโพธิ์งาม) 
หมู่ที่ 1 

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. (ตลาดโพธิ์งาม) ท่อ 
คสล.ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ านวน 140 ท่อน 
จ านวน 12 บ่อ ยาว 
150เมตร 

27. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้าง
บ้านอาจารยส์ุวิทย์) หมู่
ที่ 2 (ตามรายละเอียด
และแบบแปลนท่ี
ก าหนด) 

 498,000.00 เพื่อวางท่อ 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ข้าง
บ้านอาจารยส์ุ
วิทย์) หมู่ที่ 2 

วางท่อ คสล. (ข้างบ้าน
อาจารยส์ุวิทย์) ขนาด Ø 
0.80 เมตร จ านวน 130 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 10 บ่อ ยาวรวม 
140 เมตร  

28. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้าง
บ้านนายเจน) หมู่ที่ 6 
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 97,000.00 เพื่อวางท่อ 
คสล. พร้อมบ่อ
พัก คสล. (ข้าง
บ้านนายเจน) 
หมู่ที่ 6 

วางท่อ คสล. (ข้างบ้าน
นายเจน) ท่อ คสล.ขนาด 
Ø 0.60 เมตร จ านวน 
28 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.จ านวน 3 บ่อ ยาว
รวม 30 เมตร 

29. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 214,000.00 เพื่อปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนก า
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

30. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 186,000.00 เพื่อปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่8 

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 ต าบลดอนก า 
(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

31. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ (ทางเข้าเทศบาล
ต าบลดอนก า) หมู่ที่ 3  

 100,000.00 เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ (ทางเข้า 
ทต.ดอนก า) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทางเข้า 
ทต.ดอนก า) (ตาม
รายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) ม.3 

32. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 
ต าบลดอนก า  

 135,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1-8 ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 350 
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
แต่งผิวจราจรแน่นเรียบ 

33. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน  

 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

จัดโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน งบประมาณ 
10,000 บาท 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

34. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอสรรคบรุี  

 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการแข่งขันกีฬา
อ าเภอสรรคบรุ ี

แข่งขันกีฬาอ าเภอ
สรรคบุรี งบประมาณ 
50,000 บาท 

35. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

 40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

จัดโครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานงบประมาณ 
40,000 บาท 

36. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา 

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 160,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท 

สนับสนุนเงินหมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 
โดยให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดท า
โครงการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

37. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  

 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  

จัดโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
งบประมาณ 
20,000 บาท  

38. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพและรายได ้

 10,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได ้

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพและรายได้ 
จ านวน 1 ครั้ง 

39. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาด้านการ
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสมัมนาศึกษา
ดูงาน 

 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน 

อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชกิ 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
จ านวน 50 คน 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

40. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมือง
การบริหาร 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

 50,000.00 เพื่อให้มีระบบจดัเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินพ้ืนท่ี 
21.35 ตร.ม. 

41. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมือง
การบริหาร 

ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

จัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ จ านวน 
1 ครั้ง 

42. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ
เลือกตั้งระดับ
ต่างๆ  

 300,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ  

จัดการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 

43. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมือง
การบริหาร 

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอ
สรรคบุร ี

 20,000.00 เพื่อจ่ายอุดหนุน ทต.ห้วย
กรดพัฒนา ในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอสรรค
บุรี 

อุดหนุน ทต.ห้วยกรด
พัฒนา ในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอ าเภอ
สรรคบุรี 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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    1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

 เทศบาลต าบลดอนก า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวนเงิน 9,595,865 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 9,595,865 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนำมในสัญญำ 
โครงกำร 

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสงัคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

15 6,857,210.20 15 6,857,210.20 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม 

9 2,276,500.00 9 2,276,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการกีฬา 2 180,825.00 2 180,825.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการการเมืองการบริหาร 3 281,330.00 3 281,330.00 

รวม 29 9,595,865.20 29 9,595,865.20 

                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลดอนก า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ป้องกัน/ลด
อุบัติเหตุ 

 15,000.00 6,520.00 สป.
847/392 

09/01/2562 9 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก  20,000.00 10,200.00 123/200 09/01/2562 7 

3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหาร
เสริมนม  

 513,560.00 301,440.20 อาหารเสริม
นม 

01/11/2561 365 

4. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานวัน
สงกรานต์ 

 33,000.00 32,310.00 สป
228/370 

09/04/2562 9 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

5. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

 20,000.00 12,000.00 สป.
381/607 

16/07/2562 7 

6. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีบวงสรวง
ดวงวิญญาณขุน
สรรค์ 

 100,000.00 100,000.00 สป.
127/205 

17/01/2562 7 

7. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  5,205,600.00 4,152,100.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ปีงบ 
2562 

01/10/2561 270 

8. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,113,600.00 902,400.00 เบี้ยยังชีพคน
พิการ ปีงบ 
2562 

01/10/2561 270 

9. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   30,000.00 15,000.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ปี
งบ 2562 

01/10/2561 270 

10. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการ
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  

 920,000.00 902,740.00 อุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

01/10/2561 270 

11. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 5,000.00 500.00 ค่าใช้จ่าย
วันเเม่  

06/08/2562 3 

12. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

 293,740.00 255,800.00 ค่าอาหาร
กลางวัน 

30/10/2561 270 

13. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติและ 
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

 50,000.00 50,000.00 สป.
300/463 

24/05/2562 30 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

14. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  

 100,000.00 16,200.00 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ปี
งบ 2562 

07/05/2562 3 

15. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายแุละ
ผู้ดูแลต าบลดอนก า 

 100,000.00 100,000.00 สป.253/406 25/04/2562 30 

16. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ถนนสาย
บ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 
(ตามรายละเอยีดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 250,000.00 249,400.00 ช.34/265 01/07/2562 30 

17. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ทางเข้าวัด
สนามชัย) หมู่ที ่7 
(ตามรายละเอยีดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 250,000.00 249,400.00 ช.35/266 01/07/2562 30 

18. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร (ข้างบ้านนาย
แจ้ง) หมู่ที่ 1 (ตาม
รายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

 170,000.00 169,000.00 00528/62 03/05/2562 45 

19. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. 
(ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 
(ตามรายละเอยีดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 500,000.00 497,000.00 ช.89/632 01/07/2562 30 

20. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. 
(ข้างบ้านอาจารย์สุ
วิทย์) หมู่ที่ 2 (ตาม
รายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

 498,000.00 494,000.00 ช.37/277 01/07/2562 30 

21. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. 
(ข้างบ้านนายเจน) หมู่
ที่ 6 (ตามรายละเอยีด
และแบบแปลนที่
ก าหนด) 

 97,000.00 94,500.00 ช.48/360 01/07/2562 30 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

22. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

 214,000.00 213,000.00 ช.69/477 01/07/2562 30 

23. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

 186,000.00 185,000.00 11/62 16/05/2562 45 

24. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก หมู่ที่ 1-8 ต าบล
ดอนก า  

 135,000.00 125,200.00 8/2562 22/03/2562 30 

25. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณธิานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

 40,000.00 20,825.00 สป.
276/437 

10/05/2562 15 

26. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 160,000.00 160,000.00 เงินอุดหนุนริ
ด้าน
สาธารณสุข
หมู่บ้าน  

12/06/2562 30 

27. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน 

 300,000.00 259,650.00 สป.
165/867 

18/02/2562 30 

28. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมืองการ
บริหาร 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 50,000.00 1,680.00 ค.74/309 06/03/2562 1 

29. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอสรรคบุรี 

 20,000.00 20,000.00 สป.15/21 18/10/2561 1 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 
เทศบำลต ำบลดอนก ำ สรรคบุรี จ.ชัยนำท 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำร
ด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมำณ 

ลงนำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

41.0 10.32 22.0 8.83 15.0 6.86 15.0 6.86 14.0 6.56 

2.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

69.0 40.10 10.0 2.40 9.0 2.28 9.0 2.28 9.0 2.28 

3.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และการกีฬา 

6.0 0.36 4.0 0.26 2.0 0.18 2.0 0.18 2.0 0.18 

4.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.0 0.02 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

4.0 0.36 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมือง
การบริหาร 

8.0 0.73 5.0 0.68 3.0 0.28 3.0 0.28 3.0 0.28 

 
    1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
     เทศบาลต าบลดอนก า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

เด็กนักเรียนมอีาหารกลางวันรับประทาน 
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ท าให้เด็กนักเรียนมอีาหารเสริมนมรับประทาน  
 
 
 
 
 
 

ท าให้ประชาชนในต าบลดอนก ามีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ รวมไปถึงการให้
ความส าคัญกับผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ประชาชนในต าบลดอนก ามีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยการที่
เทศบาลจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลดอนก าได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเห็นความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ท าให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ปราศจากสุนัขบ้า 
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โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 ท าให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง  
 

 

 

 
 

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้างบ้านอาจารย์สุวิทย์) หมู่ที่ 2 ท าให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง 

 
 

  

 
 

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้างบ้านนายเจน) หมู่ที่ 6 ท าให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง 

 
 

 

  

  

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ท าให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่าเพียงพอ 
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โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ท าให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่าเพียงพอ 

 

 

  

 
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 ต าบลดอนก า ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาและขนพืชผลทาง
การเกษตรได้สะดวก 
 
 
 

  

 

 

มีการจัดงานวันเด็ก ท าให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก 

 

จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 
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ท าให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 

 

 

 

 

ท าให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ  
 

 

 

 

 

ท าให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆนอกเหนือจากการ
เรียนรู้ในห้องเรียน  

 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนสายบ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1) ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 

  

 

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ทางเข้าวัดสนามชัย) หมู่ที่ 7) ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 

   

 
 

โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร (ข้างบ้านนายแจ้ง) หมู่ที่ 1 ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ของเทศบาล 
ต าบลดอนก า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   แต่จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก งบประมาณของเทศบาลมีน้อยจึงท าให้แผนฯ
น าไปปฏิบัติได้น้อย 
  ๒.๒  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการ
ได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้  
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กำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕61 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕61 

เทศบัญญัติ 
๒๕61 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 
จ านวนโครงการ 142 64 64 47 129 43 43 29 

ร้อยละ - 45.07 45.07 33.10 - 33.33 33.33 22.48 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕62  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕61  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  ประชาคมได้ทบทวนแล้วตัดโครงการที่ด าเนินการแล้ว  
๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนน้อยลง  

 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ 

เทศบาลต าบลดอนก าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  พบว่า  ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิด
เป็นร้อยละ  48.45 พอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  50.22     
 

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จำกประชำชน 
   เทศบาลต าบลดอนก า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กั งวล และเกิดความไม่
พอใจในที่สุด   
 

  ปัญหำและอุปสรรคของเทศบำล 
- ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  มีดังนี้ 
ปัญหำ 
๑)  เทศบาลต าบลดอนก าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด         

- ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
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  อุปสรรค 
๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  
2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  1.กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

4)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามฯ 
ได้เสนอแนะเรื่องปัญหาขยะ/การก าจัดขยะ ควรให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ า 
การน าขยะมาท าปุ๋ยหมัก 

2.กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลดอนก าสามารถด าสามารถด าเนินการ

ได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 

แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 

อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ของเทศบำลต ำบลดอนก ำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



-27- 
 

แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 

อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
 

กำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสำรหน้ำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  

 
1-3 

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

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

3-4 (2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

4-7 (2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

7-8 (2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

8-21 (2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

22 (2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

23 (2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

23 (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มีการประชุม
ประชาคมแต่

ไม่ได้ใส่
รายงานการ
ประชุมไว้ใน

เล่มแผน 

(3) 3 

2 .  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 
40-82 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- (1) 0 
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แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 

อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสำรหน้ำ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

2.  กำรวิ เครำะห์
สภำวกำร ณ์และ
ศักยภำพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

 (2) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

83-94 (2) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุ ดแข็ ง )W-Weakness (จุ ดอ่ อน ) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

 (2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

 (2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

- (1) 0 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

- (1) 0 

3. ยุทธศำสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 
3 .3  ยุ ท ธศ าสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

 
96 

65 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

96 (10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

96 (10) 
 

10 
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อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ เอกสำรหน้ำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้ าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เ จน  สอดคล้ อ งกับ โอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

80 (5) 
 
 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

81 (5) 
 
 

5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  
 

81 (5) 
 

5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

82 (5) 
 

5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

82 (5) 
 
 
 

5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

82 (5) 
 

5 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

85-167 (5) 
 

5 

รวมคะแนน  100 97 
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    2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 

อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 
 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) ของเทศบำลต ำบลดอนก ำ 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสำรหน้ำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.กำรสรุปสถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

69-80 10 
 
 
 
 
 

10 

2.  กำรประ เมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ ได้ก าหนดไว้ เท่าไหร่  จ านวนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

102 
 
 
 
 
 
 
- 

10 
 
 
 
 
 
 
- 

8 
 
 
 
 
 
 
- 

3 .  กำรประ เมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิ บัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถงึ
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

102 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ.

2561-
2565) มา
จากการ

ประชาคม 

10 10 

4. แผนงำนและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan 
: LSEP) 

72 
มีการวิคราะห์ 
SWOT แต่ไม่มี

การบูรณาการกับ 
อปท.ที่ติดต่อกัน 

 
 
 

126 

10 10 
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5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อด ค ล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

 
85 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

85 (5) 
 

5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้องชัด เจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไ ร   ใคร คือกลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

85 (5) 
 

5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

85 
86 

(5) 
 

5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

89 (5) 
 

5 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

- (5) 
 

0 
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5. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึ ง ไม่สามารถแยกส่วนใดส่ วนหนึ่ งออกจากกัน ได้  
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
89 

 

 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

125-137 (5) 
 

5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

126 (5) 
 
 

5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเชิ งประจักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎใน
รูปแบบอื่นๆ 

85-167 (5) 
 

5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้ วั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)         ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

85-167 (5) 
 

5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไ ว้  ก า ร ได้ ผ ลหรื อ ผล ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ ะต้ อ ง เ ท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่ ง ท่ีต้ อ งการด า เ นินงานอย่ างชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได ้

85-167 (5) 
 

5 

รวมคะแนน  100 93 
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    2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
2.3.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ขึ้น  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนก าและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-35- 
 

 

แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.๒  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำลคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า   
๓๐  วัน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกเทศมนตรี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลเทศบำล
ต ำบลดอนก ำ 
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กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล  เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
    2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ 
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้ 

1. แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
3.  น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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    2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
 

แบบที่ 1    กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

ค ำชี้แจง  :   แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบำลต ำบลดอนก ำ    

 ประเด็นการประเมิน  
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  3/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 3/๒  เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ปี                      (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (๓) อนุปริญญาหรือ 
เทียบเท่า 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................  

  ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ควำมพึงพอใจ พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลด าเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  นั้น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม  2562 เวลา 
09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนก า   ปรากฏผลดังนี้ 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ของเทศบาลต าบลดอนก า 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 12 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 

    3.4 วิสัยทัศน ์ 5 

    3.5 กลยุทธ์  5 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 

    3.8 แผนงาน 5 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

    3.10 ผลผลติ/โครงการ 5 

รวมคะแนน 97 
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   1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 1. ด้ำนกำยภำพ  
 ประวัติควำมเป็นมำ 
 ต าบลดอนก า เป็นการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพ้ืนที่ต าบลเป็นที่ดอน และมีต้น
ระก าขึ้นอยู่หนาแน่นมาก จึงมีชื่อว่า “ดรระก า” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ดอนก า” ซึ่งค าว่า “ดร” และ “ระ” ถูก
ตัดหายไป 
 ต าบลดอนก า เป็นต าบลเก่าแก่จากหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัด
สนามชัยซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิด
สงครามกับพม่า พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วท าลายปูชนียสถาน 
วัตถุก่อสร้างภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันข้ึนใหม่ 
 การปกครอง พ.ศ. 2485 ต าบลดอนก า ถูกยุบไปขึ้นกับต าบลบางขุด สมัยนั้นต าบลบางขุดมี
ก านันฉาบ ด้วงทองค า (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครอง  
 ต่อมาปี 2491 ต าบลดอนก า ได้แยกออกจากต าบลบางขุดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ยกขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 
 ปี 2552 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก าเป็นเทศบาล
ต าบลดอนก า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 
        1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล  
  ต าบลดอนก าตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนก า ต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งห่างจากอ าเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 21.35 ตารางกิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 8 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 9 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ 
    ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลดอนก ามีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกมีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย  
เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นที่ราบและดอน อยู่ติดกับแม่น้ าน้อย เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร 
ต าบลดอนก ามีพ้ืนที่ทั้งหมด 7981 ไร่  
  1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ  
  ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ าฤดู สามารถแบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3 ฤดู 

1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลม 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อนและชื้น พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ท าให้มี
ฝนตกชุกท่ัวไป 
   2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทย
ท าให้มีอากาศหนาวเย็น 
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของลมมรสุม จึงมี
ลมจากทิศใต้ และทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว 
  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายนมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 
19 องศาเซลเซียส 
  ส าหรับความชื้นสัมพัทธ์พบว่าค่าเฉลี่ยตลอดปี 71 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด เดือน
กันยายน มีค่าเฉลี่ย 94 และต่ าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน    
  กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของ
ตะกอนน้ าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และกลุ่มชุดดินที่ 4 กลุ่มดินเหนียว
ลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
   แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท เป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านอ าเภอบางระจัน , อ าเภอค่ายบางระจัน และอ าเภอท่า
ช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกครั้ง
ทีอ่ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แม่น้ าน้อยมีความยาวทั้งสิ้น 145 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 80 เมตร มีน้ าตลอดทั้งปี  
มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ตอนที่ไหลผ่านอ าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่า "คลองสีกุก" 
หรือ"แควสีกุก" หรือตอนที่ไหลผ่านอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกัน เรียกว่า "แม่น้ าแควผักไห่" 
เป็นต้น  
   1.6 ลักษณะของไม้/ป่ำไม้  
  ต าบลดอนก าไม่มีพ้ืนที่ป่าตามความหมายของทางราชการ แต่ชาวบ้านจะปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ 
ตามริมแม่น้ าน้อยปะปนไปกับที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้บริโภคและขายเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง สภาพทั่วไปจะเห็นไม้ผล
หลายอย่างปะปนกันไปตลอดแนวแม่น้ าน้อย ท าให้สภาพพ้ืนที่ร่มเย็น 
 
 2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
 2.1 เขตกำรปกครอง  
  ต าบลดอนก า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบลดอนก า 
ทั้งหมด ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านโพธิ์งาม  ปกครองโดย ผู้ใหญ่กิตติพงษ์ สุขโก 
  หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโพธิ์งาม  ปกครองโดย ผู้ใหญ่ประวิน ปรางค์เทียน 
  หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านดอนก า  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เสน่ห์ แย้มกลัด 
  หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านใหม่  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เบ็ญจวรรณ แจ่มดอน 
  หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านวังโพธิ์  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เฉลิมศรี ตันติคงพันธ์ 
  หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านหอมกระจุย ปกครองโดย ก านันเกษม บัวพุ่ม 
  หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหอมกระจุย ปกครองโดย ผู้ใหญ่จินตนา ศรีรุ่ง 
  หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านใหญ่หอมกระจุย ปกครองโดย ผู้ใหญ่สุรศักดิ์ รุ่งสังข์ 
 

 2.2 กำรเลือกตั้ง  
 

   เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดอนก า ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1-2   
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 3-8 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนก าส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาล
ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงาน
ต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๕7)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,314  คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ๒,314 คน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
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  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕๕7) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,649  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   
๒,314  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.26   
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   ๑,649 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทั้งสิ้น  ๒,314  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗1.26 

 
 3. ประชำกร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 413 432 845 249 
2 บ้านโพธิ์งาม 305 309 614 209 
3 บ้านดอนก า 111 114 225 74 
4 บ้านใหม่ 83 129 212 74 
5 บ้านวังโพธิ์ 115 126 241 81 
6 บ้านหอมกระจุย 127 146 273 94 
7 บ้านหอมกระจุย 85 99 184 65 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 119 114 233 90 

รวม 1,358 1,469 2,827 936 
 
 3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

ช่วงอำยุ รวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปี 18 
1 ปีเต็ม-6 ปี 146 
7 ปีเต็ม-12 ปี 182 
13 ปีเต็ม-17 ปี 141 
18 ปีเต็ม-60 ปี 1,771 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 593 

รวมทั้งหมด 2,930 
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 4. สภำพทำงสังคม   
 4.1 กำรศึกษำ  
เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนก า  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  
อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนก า   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก  2 คน  - จ านวนผู้ดูแลเด็ก     1 คน 
           - จ านวนนักเรียน จ านวน 44 คน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
     ๒.๑  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 
 

ระดับชั้น  
จ ำนวนนักเรียนรวม(คน) 

ชำย  หญิง  รวม 

อนุบาล1 0 0 0 
อนุบาล2 8 3 11 
อนุบาล3 8 5 13 

ป1. 15 9 24 
ป2. 7 6 13 
ป3. 10 7 17 
ป4. 9 5 14 
ป5. 14 5 19 
ป6. 9 13 22 

รวมทั้งสิ้น 80 53 133 
 

 

        
          2.2  โรงเรียนวัดสนามชัย 

ระดับชั้น  
จ ำนวนนักเรียนรวม(คน) 

ชำย  หญิง  รวม 

อนุบาล 1 2 4 6 
อนุบาล 2 5 4 9 
อนุบาล 3 7 4 11 

ป1. 4 6 10 
ป2. 1 10 11 
ป3. 7 4 11 
ป4. 5 8 13 
ป5. 6 3 9 
ป6. 6 7 13 

รวมทั้งสิ้น 43 50 93 
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 4.2 สำธำรณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง 

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในต าบลเช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับ
เด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกาย
ยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนก าจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดอนก า 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  ๒  แห่ง    

(๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  
 

ล ำดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้ำระวังทำงด้ำนระบำดวิทยำ 
1 โรคไข้เลือดออก 
2 โรคมือเท้าปาก 

 
 4.3 อำชญำกรรม 
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ 
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาคือ ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้ งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
 

 4.4 ยำเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสรรคบรีได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น
พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า  
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เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนก า ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลดอนก า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน  14๐  คน  ดื่มสุรา 6๑  คน 
 

 4.5 กำรสังคมสงเครำะห์  
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     
 

 5. ระบบบริกำรพื้นฐำน  
 ในเขตเทศบำลมีระบบบริกำรพื้นฐำน  ดังนี้ 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง  
  เทศบาลต าบลดอนก ามีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับ
อ าเภอและจังหวัดต่างๆได้หลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  

1. ถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร 
2. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านใหญ่หอมกระจุย 
3. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านแค 

และมีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังภายในเขตต าบลดอนก าที่ข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว จ านวน 35 สาย 
 
 5.2 กำรไฟฟ้ำ  
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้ าใช้  
ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  941   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   ๗3  จุด   ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสายในเขตเทศบาล 
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 5.3 กำรประปำ  
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลและของหมู่บ้านบางส่วน สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา
ต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับ
บริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ต าบลได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่
เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป   เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    941   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลต าบลดอนก าและของหมู่บ้าน 
(3)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากแหล่งน้ าใต้ดิน   
 

 5.4 โทรศัพท์  
  - มีโทรศัพท์ภายในครัวเรือน เป็นบางครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
  - มีเสียงตามสายของต าบลดอนก า และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 

 5.5 ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไม่มี 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 กำรเกษตร  

ข้อมูลด้านการปลูกพืชที่ส าคัญ 
- ชื่อพืช ข้าว พันธุ์ที่ใช้ สพ 1,2 ปทุมธานี 1 พ้ืนที่ปลูก 6,469 ไร่ นาปี จ านวน 6,469  

ไร่ นาปรัง ครั้งที่ 1 จ านวน 6,469 ไร่ นาปรัง ครั้งที่ 2 จ านวน 6,469 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย น้ าหนักสด 900 
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต 5,882.10 ตัน 3ครั้ง/ปี 
  - ชื่อพืช มะม่วง พันธุ์เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ทองดา โชคอนันต์ แก้ว และอ่ืนๆ พื้นที่ปลูก 150 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต 100-200 ตัน 
 

 6.2 กำรประมง  
 - ปลา พันธุ์ปลาทับทิม   จ านวน 40 กระชัง 
  

 6.3 กำรปศุสัตว์  
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ 
เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร    จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ สุกร พันธุ์ลาร์จไวท์ จ านวน 200 ตัว 
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 6.4 กำรบริกำร  
- บ้านพัก 1 แห่ง 
- ร้านอาหาร 2 แห่ง 
- โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
- สถานีขนส่ง - แห่ง  
- ร้านเกมส์ -        แห่ง 

 

 6.5 กำรท่องเที่ยว   
 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  พระ
นอนองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วัดสนามชัย การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะ
ส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

 6.6 อุตสำหกรรม  
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑   แห่ง                
 

 6.7 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
ธนาคาร   ๑ แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  11 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๑        แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 
   ๑. กลุ่มแม่บ้านขนมกง, กระยาสารท 
   ๒. กลุ่มดอกไม้จันท์ 
 

 6.8 แรงงำน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑8 – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
60.44  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างาน
นอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท าการเกษตร  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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 7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  กำรนับถือศำสนำ  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาคริสต์ , อิสลามบางส่วน มี วัดในพ้ืนที่  
จ านวน 4 แห่ง ดังนี้           

1. วัดโพธิ์งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
2. วัดมณีรัตนาลัยวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
3. วัดวิหารห้องเดียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
4. วัดสนามชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7        

 

  7.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
-  งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ช่วงเวลา วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ณ  

อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความส าคัญ เพ่ือเป็นการน้อมสักการะดวง
วิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ าน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละ
ชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้  พิธีกรรม ในช่วง
เช้าของวันที่ ๑๙ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนสรรค์ ในช่วงเวลากลางคืนมีมหรสพ
สมโภช ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม มีการแข่งขันเซปัคตะกร้อขุนสรรค์คัพ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
ที่ยิ่งใหญ่ทุกปี สาระ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ สละชีพเพื่อชาติของพ่อขุน
สรรค์ 

-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท วันที่ 13 - 22 ก.พ. 2558 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง  

ขบวนแห่หุ่นฟางนก ขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุขการประกวดหุ่นฟางนกประเภทไฮเทค และสวยงาม การจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ มหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด และ
การประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ฯลฯ 

-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 

  7.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น  
- ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ วิธีการท า 

เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษากลาง    
 

  7.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   
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 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
  8.1  น้ ำ 
   ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าน้อย ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถน าใช้ ได้พอเพียงสามารถใช้
อุปโภคได้ 
  8.2  ป่ำไม้  
   - ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขำ  
   - ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
  ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ี
ไม่มีมลพิษ ปัญหา มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น
ต าบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 

   1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 1. กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลดอนก ำ  
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) 
และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโค ก
ท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  เทศบาลต าบลดอนก ามีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เทศบาลต าบลดอนก าจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการ
ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลแสลงพัน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบกำรบริหำร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่ำวสำร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 3. อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตราก าลงั
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 4. กำรเงิน งบประมำณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบกำรบริหำร 
 - กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3.  สถำนที่ปฏิบัติงำน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

โอกำส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ 

   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 
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ปัญหำและอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 เส้นทางการคมนาคมบางส่วนยังไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางเส้นทางยังเป็น 

ถนนลูกรัง และบางเส้นทางเป็นถนนลาดยาง หรือ ถนน คสล. แต่มีสภาพช ารุดเสียหาย 
   1.2  มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝนท าให้ถนน และสะพานช ารุดเสียหาย 
   1.3 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้านยังไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
   1.4 ไฟฟ้าส่องทางยังมีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  2. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
   2.1 ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
   2.2 แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน กักเก็บน้ าได้น้อย และระบายน้ าได้ไม่สะดวก 
   2.3 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

  3. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
   3.1 ราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริม / มีปัญหาการว่างงาน 
   3.2 ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูง แต่ขายผลผลิตได้ในราคาต่ า 
   3.3 ราษฎรบางส่วนยังไม่มีที่ดินส าหรับท าการเกษตรเป็นของตัวเอง 
   3.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   3.5 ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีมั่นคง 

  4. ปัญหำด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   4.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
   4.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถูกทอดทิ้ง 
   4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่อนข้างน้อย 
   4.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

  5. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและกีฬำ 
   5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
   5.2 ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
   5.3 ร้านขายอาหารในเขตพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
   5.4 สถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยังมี
ค่อนข้างน้อย 
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6. ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
   6.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง 
   6.2 ประชาชนขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
   6.3 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
   6.4 อุปกรณ์ในการบริหารงานยังมีไม่เพียงพอ 
 

  7. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
   7.1 ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แหล่งน้ าสาธารณะถูกท าลาย จากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
เลี้ยงสุกร เลี้ยงกุ้ง บางแห่งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการลักลอบปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปลาตาย และประชาชนไม่สามารถใช้น้ าในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ 
   7.3 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ   
   7.4 เกษตรกรใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช เกิดการสะสมของสารเคมีในดินและน้ า 
ส่งผลให้คุณภาพของดินและน้ าต่ าลง 
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SWOT ANALYSIS 
Strengths 

 
1. เทศบาลต าบลดอนก า เป็นต าบลขนาดเล็ก มีพืน้ที่
รับผิดชอบน้อย สามารถดูแลไดท้ั่วถึง ห่างจากอ าเภอ
สรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร 
2. ในเขตเทศบาลต าบลดอนก า มีสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
เช่นไฟฟา้ ประปา 
3. มีแม่น้ าน้อยไหลผ่านและอยูใ่นเขตชลประทานเหมาะ
แก่การท าการเกษตร 
4. เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร 
5. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานพร้อม 

Weaknesses 
 
1. เทศบาลต าบลดอนก าไม่มสีถานที่ท่องเที่ยว 
2. เทศบาลต าบลดอนก ามีรายได้น้อย 
3. การเพาะปลูกใช้สารเคมีสูง 
4. ประชาชนไม่ค่อยรับการเปลีย่นแปลง 
5. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 
6. ประชาชนไม่ส่งเสริม สนับสนุน การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาล 
7. ประชาชนขาดความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
การลดต้นทนุ 
9. ขาดภาพลักษณ์การท างานเชิงรุก  

Opportunities 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ให้
การสนับสนนุการด าเนนิงานของท้องถิ่นไม่วา่จะเปน็การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ 
2. นโยบายของรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นโยบายของรัฐบาลในการเปน็ครัวอาหารของโลก 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลให้ท้องถิ่นต้อง
เตรียมพร้อมละปรับตัว เพื่อรองรับทั้งภารกิจด้านความ
มั่นคงภายใน ภารกิจด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
5. พรบ.กระจายอ านาจฯสามารถรองรับภารกิจต่อการ
ให้บริการของท้องถิ่นมากข้ึน 
6. รัฐบาลมีภารกิจส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
7. การพฒันาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ
และการบริการประชาชน 

Threats 
 

1. สภาพอากาศมีความไม่แนน่อน พื้นที่ติดกับแมน่้ า
น้อยในฤดูฝนมปีริมาณน้ ามากและหากมีการระบายน้ า
จากเขื่อนเจ้าพระยา จะท าให้เกิดน้ าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ าน้อย 
2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ แระดบั
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการยงัขาดการ
ประสานงานและมีความซ้ าซ้อน 
4. ราคาสินค้าเกษตรข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลางเปน็ส่วน
ใหญ่ 
5. การรวมกลุ่มของประชาชนยงัไม่เข้มแข็ง 
6. ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุมีโครงสร้าง
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึนและวัยเด็กวัยแรงงานลดลง 
7. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับลา้สมัยและมีขั้นตอนมาก
เกินไป 

 
 2. กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  

บริบทภำยใน 
ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 

   ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖)  
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ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลัง
แรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นใน
การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้น
ต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 

กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 

ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่ม
คนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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ควำมเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น 

นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเ อ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

บริบทภำยนอก 
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป  
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ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
 
กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 

ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึน้ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 

 

วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง เวลา ๑๕ ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 

 
 
 



-59- 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพ

แวดล้อม 
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและ
ปริมำณของ

ปัญหำ/ 
ควำม

ต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ แนวโน
มอนำคต 

๑. โครงกำรสร้ำง
พ้ืนฐำน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ า
และ
น้ าประปาใน
การอุปโภค-
บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ า 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพื้นท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะด าเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   
 

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  การระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 
 
 
 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและ
ปริมำณของ

ปัญหำ/ 
ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและ
ปริมำณของ

ปัญหำ/ 
ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวัง
และ แนวโนม 

อนำคต 

 ๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน
   

 - ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ 
๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ี
อายุ ๓๕ ขึ้นไป
ได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ จ านวน ๓๐๐ คน ดื่ม
สุรา จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิก
สูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสรุา 

๓. ด้ำนกำร
วำงแผน กำร
ส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิช
ยกรรมและกำร
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุน
ในการท า
กิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผง
ลอยมสีถานท่ีใน
การขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน 0 ครัวเรอืน    

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตรฐาน
รายได ้

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทอง
เที่ยวในเขต
เทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 
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ดำน 
สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขำยและ
ปริมำณของปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

๔. ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชมุชนและ
กำรรกัษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) การใช้สารเคมีในพื้นที่
เกษตร 

- พื้นที่นา - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- การใช้สารเคมีใน
พื้นที่เกษตรน้อยลง   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้ำนศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓
มิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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   1.4 ยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ทต.ดอนก ำ 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ ๑ 
กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและ 

วัฒนธรรม 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 

กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 
 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิและกำรท่องเท่ียว 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรกำรเมืองกำรบริหำร 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 

 ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลด าเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
นั้น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม  2562 เวลา 
09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนก า   ปรากฏผลดังนี้ 

 1. ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลต าบลดอนก า 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  8 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 55 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  0 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 93 
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  2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมำณ 

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลดอนก า  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1.  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการได้ในอัตรา
ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้ 
 

กำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำรด ำเนินงำน 
๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

ด ำเนินกำร 
ได้จริง 

จ านวนโครงการ 129 43 43 29 
ร้อยละ - 33.33 33.33 22.48 

 
   2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลดอนก า  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.  เทศบาลได้ด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   
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   2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลดอน
ก า แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัด 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
๒ การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร กองช่าง 
ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

๓ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
๔ การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

๖ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง 

รวม ๖ ยุทธศำสตร ์ 4 ด้ำน ๑2 แผนงำน 3 ส ำนัก/กอง  
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3. กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  การ
ประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

เทศบาลต าบลดอนก าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา 

๒.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลดอนก าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  
ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เทศบาลจึงมีการด าเนินการประเมิ น
ความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
“ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) 

ของเทศบำลต ำบลดอนก ำในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภำพรวม 
ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62” 

 
เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดในการประเมิน  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-68- 
 

1.    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
4. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ของเทศบาลต าบลดอน
ก า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   
 ๒.๒  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการได้ใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  
   

 
กำรด ำเนินงำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำรด ำเนินงำน 
๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

ด ำเนินกำร 
ได้จริง 

จ านวนโครงการ 121 84 84 46 
ร้อยละ - 69.42 69.42 38.02 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕62  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริงไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องมาจาก     

 

๑) งบประมาณมีน้อยแต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 48% 52% - 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

46% 52% 2% 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

50% 48% 2% 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

56% 44% - 

๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 48% 52% - 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 52% 46% 2% 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 42% 56% 2% 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

52% 46% 2% 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

58% 40% 2% 

ภาพรวม 50.22 48.45 1.33 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๑.  สรุปผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลดอนก า  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   
 ๒.๒  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการได้ใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  
   

กำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕61 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕61 

เทศบัญญัติ 
๒๕61 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 
จ านวนโครงการ 142 64 64 47 129 43 43 29 

ร้อยละ - 45.07 45.07 33.10 - 33.33 33.33 22.48 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕62  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕61  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  ประชาคมได้ทบทวนแล้วตัดโครงการที่ด าเนินการแล้ว  
๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนน้อยลง  

 

    

2.  ข้อสังเกต 
 

   ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

3.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
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 3.๑  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               
2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
4)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยว รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามฯ 
ได้เสนอแนะเรื่องปัญหาขยะ/การก าจัดขยะ ควรให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ า  
การน าขยะมาท าปุ๋ยหมัก 

3.๒  กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลดอนก าสามารถด าสามารถด าเนินการ

ได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


