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ค าน า 

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดงักล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัย
อ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้เทศบาลด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 
2565) 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 



  เทศบาลต าบลดอนก า  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลดอนก า  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

เทศบาลต าบลดอนก า   

            อนุมัติ 
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖   
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕8 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึง
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ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ  
 ประวัติความเป็นมา 
 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 ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชั ยแล้วท าลายปูชนีย
สถาน 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 าเป็น
เทศบาลต าบลดอนก า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 
       1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
  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 าบลพักทนั 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 ลักษณะภูมิอากาศ  
  ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจ 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 จึง
มีลมจากทิศใต้ 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 ปฏิกิริยา
ดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และกลุ่มชุดดินที่ 4 กลุ่มดิน
เหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้าง
เลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ชุมชนปากแพรก อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท เป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านอ าเภอบางระจัน , อ าเภอค่ายบางระจัน และอ าเภอท่า
ช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกครั้ง
ที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ าน้อยมีความยาวทั้งสิ้น 145 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 
80 เมตร มีน้ าตลอดทั้ งปี  มีชื่ อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น  เช่น ตอนที่ ไหลผ่ าน อ าเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเรียกว่า "คลองสีกุก" หรือ"แควสีกุก" หรือตอนที่ ไหลผ่าน อ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเช่นกัน เรียกว่า "แม่น้ าแควผักไห่" เป็นต้น  
  1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้  
  ต าบลดอนก าไม่มีพ้ืนที่ป่าตามความหมายของทางราชการ แต่ชาวบ้านจะปลูกไม้ผลชนิด
ต่างๆ ตามริมแม่น้ าน้อยปะปนไปกับที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้บริโภคและขายเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง สภาพทั่วไปจะ
เห็นไม้ผลหลายอย่างปะปนกันไปตลอดแนวแม่น้ าน้อย ท าให้สภาพพ้ืนที่ร่มเย็น 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
  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 การเลือกตั้ง  
   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 าส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  เมษายน  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 านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (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. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
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 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 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. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา  

เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนก า  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนก า   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก  2 คน  - จ านวนผู้ดูแลเด็ก     1 คน 
           - จ านวนนักเรียน จ านวน 54 คน 

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
     ๒.๑  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 

ระดับชั้น  
จ านวนนักเรียนรวม(คน) 

ชาย  หญิง  รวม 

อนุบาล1 6
 

9
 

15
 

อนุบาล2 14
 

7
 

21
 

อนุบาล3 0
 

0
 

0
 

ป1. 14
 

7
 

21
 

ป2. 15
   

ป3. 
 

10
 

20
 

ป4. 10
 

8
 

18
 

ป5. 
 

8
 

20
 

ป6. 17
 

14
 

31
 

รวมทั้งสิ้น 98
 

67
 

165
 

 

          

 

 

 



 2.2  โรงเรียนวัดสนามชัย 

ระดับชั้น  
จ านวนนกัเรียนรวม(คน) 

ชาย  หญิง  รวม 

อนุบาล1 1  6  7  

อนุบาล2 2  3  5  

อนุบาล3 0  0  0  

ป1. 3  4  7  

ป2. 4  3  7  

ป3. 3  1  4  

ป4. 3  1  4  

ป5. 1  4  5  

ป6. 7  2  9  

รวมทั้งสิ้น 24
 

24
 

48
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 4.2 สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในต าบลเช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การ
ออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาล
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนก าจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดอนก า 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  ๒  แห่ง    

(๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 

1 โรคไข้เลือดออก 

2 โรคมือเท้าปาก 

 4.3 อาชญากรรม 
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ 

ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาคือ ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การ
ขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              



 4.4 ยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสรรคบรีได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 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 าบลดอน
ก า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผล
การส ารวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน  14๐  คน  ดื่มสุรา 6๑  คน 
 

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

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  เทศบาลต าบลดอนก ามีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับ
อ าเภอและจังหวัดต่างๆได้หลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  

1. ถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร 
2. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านใหญ่หอมกระจุย 
3. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านแค 
และมีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังภายในเขตต าบลดอนก าที่ข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

แล้ว จ านวน 35 สาย 
 5.2 การไฟฟ้า  

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้   เทศบาลก็ได้ตั้ งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  941   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   ๗3  จุด   ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสายในเขตเทศบาล 
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 5.3 การประปา  
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลและของหมู่บ้านบางส่วน สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มี
แหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่
จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ต าบลได้ การแก้ปัญหาคือ การ
ลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  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/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไม่มี 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร  

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 การประมง  
 - ปลา พันธุ์ปลาทับทิม   จ านวน 40 กระชัง 
  

 6.3 การปศุสัตว์  
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ 

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร    จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ สุกร พันธุ์ลาร์จไวท์ จ านวน 200 ตัว 
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 6.4 การบริการ  
- โรงแรม  - แห่ง 
- ร้านอาหาร 2 แห่ง 
- โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
- สถานีขนส่ง - แห่ง  
- ร้านเกมส์  1        แห่ง 

 

 6.5 การท่องเที่ยว   
 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  พระ
นอนองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วัดสนามชัย การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะ
ส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

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

 

 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
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 แรงงาน 
 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 เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย
และท าการเกษตร  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

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  ประเพณีและงานประจ าปี  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 
-  งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ช่วงเวลา วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ณ  

อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  ความส าคัญ เพื่อเป็นการน้อมสักการะ
ดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ ่มแม่น้ าน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่
เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพ่ือรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้  พิธีกรรม 
ในช่วงเช้าของวันที ่ ๑๙ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนสรรค์ ในช่วงเวลากลางคืนมี
มหรสพสมโภช ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม มีการแข่งขันเซปัคตะกร้อขุนสรรค์คัพ ชิงถ้วยรางวัลและ
เงินรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกปี สาระ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ สละชีพเพื่อชาติ
ของพ่อขุนสรรค์ 

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

ศาลหลักเมือง ขบวนแห่หุ่นฟางนก ขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุขการประกวดหุ่นฟางนกประเภทไฮเทค และ
สวยงาม การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ มหกรรมอาหารอร่อย การออกร้าน
งานกาชาด และการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ฯลฯ 

-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   

วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษากลาง    
 

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
   ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าน้อย ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถน าใช้ได้พอเพียงสามารถใช้
อุปโภคได้ 
  8.2  ป่าไม้  
   - ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  
   - ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหา มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  การแก้ไขปัญหา 
เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
ต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

9. อื่น ๆ (ถ้ามี/ระบุด้วย) 
 9.1 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า)  

   9.1.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
    (๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านโพธิ์งาม 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  180 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    22   ครัวเรือน 

   180 ไร ่    1,000   กก./ไร ่     3,500    บาท/ไร ่     6,000    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร่                กก./ไร ่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.2) ท า
สวน 

สวน   มะม่วง    .    3    ครัวเรือน 

   10        ไร่      20     กก./ไร่    1,500      บาท/ไร ่     5,000     บาท/ไร ่
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(2)  หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์งาม 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๒,350 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    22   ครัวเรือน 

   180 ไร ่    1,000   กก./ไร ่     3,500    บาท/ไร ่     6,000    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร่                กก./ไร ่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน มะขามเทศ   .    1   ครัวเรือน 

   4        ไร่    150    กก./ไร ่   1,000    บาท/ไร ่     2,000   บาท/ไร ่

 สวน     กล้วย    .    4   ครัวเรือน 

   2        ไร่      -    กก./ไร ่   100    บาท/ไร ่     1,000   บาท/ไร ่

(3)  หมู่ที่ 3  บ้านดอนก า 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  900 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    19   ครัวเรือน 

   180 ไร ่    80   กก./ไร ่     4,000    บาท/ไร ่     5,500    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร ่
               กก./

ไร่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน มะม่วง.    2   ครัวเรือน 

   8        ไร ่    300    กก./ไร ่   200    บาท/ไร ่     500   บาท/ไร ่

สวน    มะนาว    นาว.    4   ครัวเรือน 

   6        ไร ่    100    กก./ไร ่   500    บาท/ไร ่     1,000   บาท/ไร ่

สวน     กล้วย    .    5   ครัวเรือน 

   9        ไร ่
   1,600    กก./

ไร่   2,000    บาท/ไร ่     8,000   บาท/ไร ่



สวน      ไผ่      นาว.    2   ครัวเรือน 

   1        ไร ่    500    กก./ไร ่   5,000    บาท/ไร ่     1,500   บาท/ไร ่

 

(4)  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่ 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  740  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    23   ครัวเรือน 

   279 ไร ่    800   กก./ไร ่     5,000    บาท/ไร ่     6,800    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร ่                กก./ไร ่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   มะพร้าว   .     2   ครัวเรือน 

    29         ไร ่     100    กก./ไร ่       -       บาท/ไร ่     700       บาท/ไร ่

สวน   มะม่วง    .     4   ครัวเรือน 

     30        ไร ่     900     กก./ไร ่     3,000      บาท/ไร ่    9,000      บาท/ไร ่

สวน    กล้วย    .     5   ครัวเรือน 

     40        ไร ่    500      กก./ไร ่    1,000       บาท/ไร ่    2,500      บาท/ไร ่
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(5)  หมู่ที่ 5  บ้านวังโพธิ์ 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  966 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    31   ครัวเรือน 

          ไร ่    800   กก./ไร ่     5,000    บาท/ไร ่     6,700    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร ่
               กก./

ไร่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    มะม่วง     .     7   ครัวเรือน 

     40    ไร ่
   3,000    กก./

ไร่    8,000     บาท/ไร ่    58,000    บาท/ไร ่

สวน    มะนาว     .     4   ครัวเรือน 

     10    ไร ่
               กก./

ไร่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย          ครัวเรือน 

               ไร ่               กก./ไร ่                   บาท/ไร ่                   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

    ไร่ชะอม        . 

    6   ครัวเรือน 

     10      ไร ่     200    กก./ไร ่     9,800     บาท/ไร ่      8,000    บาท/ไร ่

(6)  หมู่ที่ 6  บ้านหอมกระจุย 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  - ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    39   ครัวเรือน 

   962    ไร ่    800   กก./ไร ่     5,000    บาท/ไร ่     7,000    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร ่
               กก./

ไร่                  บาท/ไร ่                  บาท/ไร ่



 

(7)  หมู่ที่ 7  บ้านหอมกระจุย 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  680 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    9    ครัวเรือน 

   110       ไร ่      80      กก./ไร ่     4,500     บาท/ไร ่     6,500    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   มะนาว     .     1   ครัวเรือน 

      4       ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
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(8)  หมู่ที่ 8  บ้านใหญ่หอมกระจุย 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  - ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    60    ครัวเรือน 

   1,200       ไร ่      80      กก./ไร ่     5,000     บาท/ไร ่     8,000    บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    กล้วย      .     6   ครัวเรือน 

     5       ไร ่     200    กก./ไร่    5,000    บาท/ไร ่    50,000   บาท/ไร ่

สวน     มะม่วง     .    4    ครัวเรือน 

   5         ไร ่    200     กก./ไร่    10,000  บาท/ไร ่    160,000  บาท/ไร ่

9.1.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านโพธิ์งาม 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  180 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป ี
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       



 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก   -  -  

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 
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 (2)  หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์งาม 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,350 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป ี
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า      50% 

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง      50% 

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       
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 (3)  หมู่ที่ 3  บ้านดอนก า 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1      

 5. คลองชลประทาน       
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 (4)  หมู่ที่ 4  บ้านใหม่ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  740 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดท้ังป ี
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า 1      

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 2      

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน 3      
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(5)  หมู่ที่ 5  บ้านวังโพธิ์ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1      

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       
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 (6)  หมู่ที่ 6  บ้านหอมกระจุย 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)    แม่น้ าน้อย   . 
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 (7)  หมู่ที่ 7  บ้านหอมกระจุย 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 
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 (8)  หมู่ที่ 8  บ้านใหญ่หอมกระจุย 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  - ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ า 1     80% 

 2. ห้วย/ล าธาร      50% 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                .. 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน 1      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      



 

สรุป ต าบลดอนก ามีแหล่งน้ า คือแม่น้ าน้อยและบึงตาลกาบไว้เก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ซึ่งไม 
เพียงพอต่อการใช้ในการท าการเกษตร เกษตรกรจึงมีความต้องการที่จ าท าฝายเก็บกักน้ าที่บึงตาลกาบ และขุด
ลอกบึงตาลกาบให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  

๑๐.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนก า ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลดอน
ก า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผล
การส ารวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  1)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  14๐  คน 
  2)  ประชากรที่ดื่มสุรา   จ านวน    61  คน 
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  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  

๑๐.๒  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
  ตามท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอดอนก า  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๙  
ในเขตเทศบาลต าบลดอนก า  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน  
   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   ๒)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
     ๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  
ต ารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ดินและน้ าใหเ้หมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ    
     



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
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และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีม ี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕  
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ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน 
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สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 
   นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น  แต่
ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของ
ประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  
ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน 
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่ งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิ
วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหา 
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นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพ
ของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และ
สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
ยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของ
ก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก ่การเมืองภายในประเทศ  
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การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้ อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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  ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖  
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ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก 
ขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาค 
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บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
มีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
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ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา

สังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒ .๕ .๓ กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท า
แผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภั ยธรรมชาติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่
ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น 
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ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด 
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด 
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อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง
ไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
 
 



-39- 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม 
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คนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน 
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ
ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ 
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การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ

ใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้

ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการ
น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ
ต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล
ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
๗๐ โดย 
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ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณ
น้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อย
ละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อ 
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ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป 
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ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น 
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ 
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จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดี
ขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) 
การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
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ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
คนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา  
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๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ . 
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น 

โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา
ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป  
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ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค .ศ. ๒๐๑๕  คือ การจัดท้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
(Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง 
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ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิมประสิทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิบ าลในการบ ริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก 
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กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
บริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ 

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนด
และจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑ ) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
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(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่ 
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อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ .ทรัพยากรน้ า พ .ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยัง่ยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชน 
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ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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  1.3 THAILAND 4.0  
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

1.4.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท) 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตรเพ่ือส่งออกอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเป็นศูนย์บริการ
คมนาคมทางบกท่ีได้มาตรฐาน” 

เป้าประสงค์ 
1. สร้างรายได้และเพ่ิมผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิม GPP  ในกลุ่มจังหวัด 5% เกษตรกรรม   

ข้าว,  ไก่  และอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมการส่งออกเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไก่เนื้อ 
1.5%  ลดต้นทุนพ้ืนที่การผลิตข้าวคุณภาพในพ้ืนที่ 2 ล้านไร่  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  เช่น  คอนวูด  รอควูด  มูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 10% 

2. การคมนาคมทางบกมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนและพัฒนาเป็นศูนย์บริการขนส่งและพาณิชยกรรม โดย 
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและการเดินทางได้ปีละไม่น้อยกว่า 720 ล้านบาทต่อปี และสร้าง 
อุตสาหกรรม การบริการด้านการขนส่งที่สามารถให้บริการรถได้ปริมาณ 10% ของรถยนต์ที่ผ่านกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมลูค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ 78 

ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ 

1.4.2 แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท  4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

1.4.2.1 วิสัยทัศน์   “เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สังคมอยู่ 
                        ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

        ค านิยาม  

            “เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” หมายถึง    
(1) จังหวัดชัยนาทจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ   
(2) สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  อาทิ  ข้าว  ส้มโอขาวแตงกวา  ปลา  โคเนื้อ ฯลฯ  มีความ 

ปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของผลผลิตแต่ละชนิด 

   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”   หมายถึง   เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   จิดใจมีคุณธรรม  มีความมั่นคงในการการประกอบอาชีพ   มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน   สังคมปลอดอบายมุข  และสิ่งเสพติด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสมานฉันท์  

             “ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  หมายถึง  การพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  การเกิด 
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เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ  โรคอุบัติใหม่  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และความม่ันคง  ที่จะ
เกิดข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

1.4.2.2  พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน   
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ 
3. การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  เพ่ิมประสทิธิภาพด้านการตลาด   ความรูใ้นการบรหิารจัดการธรุกิจ   การ

เข้าถึง 
แหล่งเงินทุน  ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic 

4. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ใน
ครอบครัวที่ 

อบอุ่น  มีชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่ 
5. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1.4.2.3 เป้าประสงค์ภาพรวม 
1. เพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสมานฉันท์ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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1.4.2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มี 

คุณภาพได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.4.2.5  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติและ
การตลาดเมลด็พันธ์ุข้าว
และสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. เพิ่มผลผลติเมล็ดพันธ์ุข้าว
คุณภาพดีและไดม้าตรฐาน 
2. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน 
3. เพิ่มรายได้เกษตรกร 

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด
เมลด็พันธ์ุข้าวคุณภาพดีและสินคา้เกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัดให้ไดม้าตรฐาน 
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลติ 
4. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 

2.  การส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 
 

1.  ประชาชนได้รับการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ 
2.  เพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น   
3. เพิ่มรายได้จากธุรกิจการ
ท่องเที่ยว                            
การค้าและการบริการ    

1.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพนอก
ภาคการเกษตร 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑชุ์มชนและท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 

3.  การพัฒนาคณุภาพ
คนและสังคมสู่ความ
เข้มแข็ง สมานฉันท์ และ
มีภูมิคุม้กันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1.  ประชาชนมีความรู้เท่าทัน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
3.  สังคมมคีวามสมานฉันท์ มี
ความปลอดภัย ปลอดอบายมุข  
และ            สิ่งเสพติด 

1.  ส่งเสรมิให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา  และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ้
2.  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมสีุขภาพแข็งแรงท้ังกาย
และใจ 
3.  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  ปลอด
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
4. ส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยสันติวิธ ี

4.  การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

1. ลดผลกระทบจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถูก
ก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ้น 
3. คุณภาพน้ าในแม่น้ าดีขึ้น 
4. เพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 
5. ลดการใช้พลังงานและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน 

1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
2. พัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
3. ป้องกันน้ าท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าในพื้นเสี่ยง
ภัย 
4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและก าจัดขยะท่ีถูกหลัก
วิชาการ 
5. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
7. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
8. ส่งเสริมการใช้พลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ ฟาร์มปศุสัตว์
และพลังงานธรรมชาติ 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มาตรฐาน 
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
 5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1 วิสัยทัศน์  
  เทศบาลต าบลดอนก า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ต ำบลน่ำอยู่ คุณภำพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสำรพิษ สิ่งแวดล้อมดี น ำพัฒนำชุมชน 
เข้มแข็ง ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี” 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1.1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และ อุบัติเหตุ 
แนวทางท่ี 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
แนวทางท่ี 1.4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และสนับสนุน ศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมให้มีการคมนาคมให้มีมาตรฐาน 
แนวทางท่ี 2.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตรกรรม 
แนวทางท่ี 2.3 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
แนวทางท่ี 3.1 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวทางท่ี 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
แนวทางท่ี 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 4.1 การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าน้อย 
แนวทางท่ี 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน 
แนวทางท่ี 3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์และสืบสาน 
 2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน 
 3. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู ให้มีสภาพดีขึ้น 
 5. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.4 ตัวช้ีวัด  
 ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
 ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
 ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
 ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
  2.5 ค่าเป้าหมาย 

๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

       ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  2.6 กลยุทธ์ 

1. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษาเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ า 
 5. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตส านึกในการดูแลสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 
 6. รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
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7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชน 
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรพัฒนาท้องถิ่น 
 9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 

๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) 
และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโคก
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 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลแสลงพัน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 
 
 



-70- 
 

 3. อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับ
การ 

   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 
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1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
   2.1 ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
   2.2 แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน กักเก็บน้ าได้น้อย และระบายน้ าได้ไม่สะดวก 
   2.3 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

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

  4. ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   4.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
   4.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถูกทอดทิ้ง 
   4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่อนข้างน้อย 
   4.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

  5. ปัญหาด้านสาธารณสุขและกีฬา 
   5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
   5.2 ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
   5.3 ร้านขายอาหารในเขตพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
   5.4 สถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยังมี
ค่อนข้างน้อย 

 
6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  

   6.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง 
   6.2 ประชาชนขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
   6.3 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
   6.4 อุปกรณ์ในการบริหารงานยังมีไม่เพียงพอ 
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  7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 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 เกิดการสะสมของสารเคมีในดินและ
น้ า ส่งผลให้คุณภาพของดินและน้ าต่ าลง 

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. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ
และการบริการประชาชน 

Threats 
1. สภาพอากาศมีความไม่แนน่อน พื้นที่ติดกับแมน่้ าน้อย
ในฤดูฝนมีปริมาณน้ ามากและหากมีการระบายน้ าจาก
เข่ือนเจ้าพระยา จะท าให้เกิดน้ าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่ริมแม่น้ าน้อย 
2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ แระดบั
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการยงัขาดการ
ประสานงานและมีความซ้ าซ้อน 
4. ราคาสินค้าเกษตรข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลางเปน็ส่วน
ใหญ่ 
5. การรวมกลุ่มของประชาชนยงัไม่เข้มแข็ง 
6. ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุมีโครงสร้างประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มข้ึนและวัยเด็กวัยแรงงานลดลง 
7. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับลา้สมัยและมีขั้นตอนมาก
เกินไป 
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  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
   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) 
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
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้า
เป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้า
ให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้ น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้ าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่ วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(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 าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจ
และจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงิน
การคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอกการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น กว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็น
โอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหาก
ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่ งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

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

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท า
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 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 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและ
มีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบาย
น้ า 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

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

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  การระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 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) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลท่ีดี 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่งลามก  
บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคต
ที่ด ี

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. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
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 

- ไม่มีครัวท่ีตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได้ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
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. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

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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2.9.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-67- 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ  ๒๐  ปี 

 

ความมั่นคง 

การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรบัสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจดัการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการ

ทุจรติ ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
ระบบโลจิสตกิส ์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยนื 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ชัยนาท 

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลติและการตลาดเมลด็พนัธุ์ข้าว
และสินค้าเกษตรให้มีคณุภาพได้
มาตรฐาน 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
สู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวดั 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบ
เรียบร้อยไดม้าตรฐาน 

ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ทต.ดอนก า 

การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 

ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และการคมนาคม 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและ

การกีฬา 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาด้านการ
การเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

สร้างมูลค่าเพิ่มในวงจรการเลี้ยงไก่เนื้อ  
และเพิ่มประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์จาก

พื้นที่เพาะปลกูขา้วและหญ้าเลี้ยงสตัว์   

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  ท้องถิ่น 

การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด   

พัฒนาเป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบก   

ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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* * * * * * * 

 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่๑๐  

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๙ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ทต.ดอนก า 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพฒันาด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและ

การกฬีา 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

และการท่องเท่ียว 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการ
การเมืองการบริหาร 

 

 

 
แผนงาน 

 

 

แผนงานบริหารงาน
งานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาละแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
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 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน ๑2 แผนงาน 3 ส านัก/กอง  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
  1.3 แผนงานการศึกษา 
  1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
  1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
  1.6 แผนงานงบกลาง 

 

 
 

1 
2 
 

7 
12 

 
8 
 

3 

 
 

10,000 
170,000 

 
1,815,379 
280,000 

 
295,000 

 
6,062,400 

 
 

1 
2 
 

12 
12 

 
8 
 

3 

 
 

10,000 
135,000 

 
1,875,374 
340,000 

 
320,000 

 
6,440,400 

 
 

1 
2 
 

13 
12 

 
8 
 

3 
 

 
 

10,000 
135,000 

 
2,025,374 
340,000 

 
320,000 

 
6,130,000 

 
 

1 
2 
 

12 
12 

 
8 
 

3 
 

 
 

10,000 
135,000 

 
1,875,374 
340,000 

 
310,000 

 
6,130,000 

 
 

1 
2 
 

12 
12 

 
8 
 

3 

 
 

10,000 
135,000 

 
1,875,374 
340,000 

 
310,000 

 
6,130,000 

 
 

5 
10 

 
56 
60 

 
40 

 
15 

 

 
 

50,000 
710,000 

 
9,466,875 
1,640,000 

 
1,555,000 

 
30,892,400 

รวม 33 8,632,779 38 9,120,774 39 8,960,374 38 8,800,37
4 

38 8,800,374 186 44,314,275 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  2.3 แผนงานการเกษตร 
  2.4 งบกลาง 
 

 
 

4 
4 
 
- 
1 

 
 

317,000 
2,683,000 

 
- 

10,000 
 

 
 

7 
6 
 

2 
1 

 
 

1,597,000 
1,793,000 

 
538,000 
10,000 

 

 
 

13 
6 
 

11 
1 

 
 

2,885,000 
2,393,600 

 
4,718,000 

10,000 

 
 

13 
8 
 

15 
1 

 
 

2,965,000 
3,689,000 

 
3,536,000 

10,000 

 
 

20 
10 

 
13 
1 

 
 

8,059,000 
4,440,000 

 
14,955,000 

10,000 

 
 

57 
34 

 
41 
5 

 
 

15,823,000 
14,998,600 

 
 

23,747,000 
50,000 

 
รวม 5 3,010,000 16 3,938,000 31 5,288,600 37 10,200,000 44 27,464,000 137 54,618,600 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 
  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
- 
3 

 
 
- 

520,000 

 
 

1 
28 

 

 
 

50,000 
475,000 

 
 

1 
30 

 
 

50,000 
1,030,000 

 
 

1 
6 

 
 

50,000 
870,000 

 
 

1 
6 

 
 

50,000 
870,000 

 
 

4 
73 

 
 

200,000 
3,765,000 

รวม 3 520,000 29 525,000 31 1,080,000 7 920,000 7 920,000 77 3,965,000 
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แบบ ผ. 01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
- 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

4 

 
 
 

100,000 

รวม - 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 100,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

 
 

4 

 
 

400,000 

 
 

4 

 
 

400,000 

 
 

4 

 
 

400,000 

 
 

4 

 
 

400,000 

 
 

4 
 

 
 

400,000 

 
 

20 

 
 

8,000,000 

รวม 4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 20 8,000,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 

4 

 
 

370,000 

 
 

4 

 
 

370,000 

 
 

4 

 
 

370,000 

 
 

4 

 
 

370,000 

 
 

4 

 
 

370,000 

 
 

20 

 
 

1,850,000 

รวม 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 20 1,850,000 
รวมท้ังสิ้น 49 12,952,779 92 14,373,774 110 16,118,974 91 20,710,374 98 37,974,374 444 112,847,875 
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แบบ ผ. 01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างช่วงวันหยุด
และช่วงปิดภาคเรียน
ให้เป็นประโยชน์ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริม
นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาว่างช่วง
วันหยุดและช่วงปิด
ภาคเรยีนให้เป็น
ประโยชน ์

นักเรียนนักศึกษาใช้เวลา
ว่างช่วงวันหยุดและช่วง
ปิดภาคเรียนให้เป็น
ประโยชน ์

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 จ านวน 
งบประมาณที่
ใช้ในการ
ด าเนินการ 
 

ท าให้ นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างช่วงวันหยุด
และช่วงปิดภาค
เรียนให้เป็น
ประโยชน ์
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 
 
 

ฝึกทบทวน/ฝึกอบรม 
อปพร. 
 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึก
ทบทวน/ ฝึกอบรม
อปพร. 

จัดโครงการฝึกทบทวน/ 
ฝึกอบรม อปพร. จ านวน 
50 คน 

 

150,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวน อป.พร.
ที่เข้ารับการฝึก
ทบทวน
ฝึกอบรม  
อป.พร. 
 

ท าให้ อปพร.มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 
 
 

โครงการป้องกัน/ลด
อุบัติเหต ุ

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนครั้งท่ี
จัด 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
 
 
 

รวม 2 โครงการ - - 170,000 135,000 135,000 135,000 135,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.3 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

จัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานวันเด็ก 

จัดงานวันเด็ก จ านวน 1 ครั้ง 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งที่จัดงาน 
 

ท าให้เด็กมีสถานที่ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 
 

ส านักปลัด 
 
 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของ 
ศพด. ส าหรับเด็กปฐมวัย (วัสดุ
การศึกษา) 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอนและเพิ่มพูนความรู้
ให้กับเด็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา 74,800 64,600 64,600 64,600 64,600 งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อวัสดุการศึกษา 

มีสื่อการเรียนการสอน
และเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
เด็ก 

ส านักปลัด 
 

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี)ใน ศพด. จ านวน 38 
คนๆลๆ 300บาท/ปี 

- 14,400 14,400 14,400 14,400 จ านวนเด็กที่ได้รับการ
จัดสรร ร้อยละ 100 

มีเครื่องแบบนักเรียน
ครบทุกคน 

ส านักปลัด 
 

4 
 
 
 

อบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ ต.ดอน
ก า 
 
 

เพื่ออบรม/ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน เยาวชน 

อบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ ต.
ดอนก า จ านวน 1 ครั้ง 

26,534 26,534 26,534 26,534 26,534 จ านวนครั้งที่จัดอบรม/
ค่ายคุณธรรมฯ 

ท าให้นักเรียน เยาวชนมี
พื้นที่ในการท ากิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.3 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 

ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

อาหารกลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 54 
คนๆละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จ านวนเด็กเล็ก
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน 

ท าให้เด็กเล็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

ส านักปลดั 
 
 
 

6 ค่าอาหารเสรมินม เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
อาหารเสริม(นม) 
ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 54 คนและเด็ก
โรงเรียนประถมฯในเขต
พื้นที ่จ านวน 213 คน 
จ านวน 260 วัน 

502,045 520,000 520,000 520,000 520,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมินม 

ท าให้เด็กมี
อาหารเสริม 
(นม) 
รับประทาน 

ส านักปลดั 

7 โครงการค่า
อุปกรณ์การเรียน              

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน   

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี)ใน ศพด. จ านวน 
38 คนๆละ 200บาท/ปี 

- 9,600 9,600 9,600 9,600 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ร้อยละ 
100 

ท าให้เด็กมี
อุปกรณ์การ
เรียน              

ส านักปลดั 

8 โครงการค่า
หนังสือเรียน      

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 
(อายุ 3-5 ปี)ใน ศพด. 
จ านวน 38 คนๆละ 200
บาท/ป ี

- 9,600 9,600 9,600 9,600 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ร้อยละ 
100 

ท าให้เด็กมี
หนังสือเรียน      

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.3 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของ ศพด.ทต.
ดอนก า   

เพื่อทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ีของ 
ศพด.ทต.ดอนก า   

จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของ ศพด.ทต.ดอนก า  ปี
ละ 1 ครั้ง (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน) 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ท าให้เด็กได้
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย   

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรยีน
ระดับปฐมวัย   

จัด โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื้นฐานผู้เรยีนระดับ
ปฐมวัย  ปีละ 1 ครั้ง (กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ท าให้เด็กมี
ศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย
เพิ่มขึ้น   

ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็ก 
ศพด.ทต.ดอนก า 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็ก 
ศพด.ทต.ดอนก า 

จัดโครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็ก ศพด.ทต.ดอน
ก า ปีละ 1 ครั้ง (กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน) 

- 1,640 1,640 1,640 1,640 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ท าให้เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.3 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสนามเด็กเล่น 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนก า) 
หมู่ 3 ต าบลดอนก า 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆนอกจาก
ความรู้ในห้องเรียน 

สนามเด็กเล่น(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลดอนก า) 

- - 150,000 - - ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
สนามเด็กเล่น
ของเด็ก 

ท าให้เด็กได้
พัฒนากล้ามเนื้อ
และศักยภาพ
ของตนเอง 

ส านักปลดั 

13 อุดหนุนส่วนราชการ
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
โรงเรียนวดัโพธ์ิงาม
และโรงเรียนวดัสนาม
ชัย มีอาหาร 

เด็กนักเรยีนโรงเรียนวัดโพธิ์
งามและโรงเรยีนวัดสนามชัย 
มีอาหารรบัประทาน จ านวน 
213 คน จ านวน 200 วัน 

872,000 920,000 
 

920,000 
 

920,000 
 

920,000 
 

ร้อยละของ
เด็กนักเรยีนมี
อาหาร
รับประทาน 
 

ท าให้เด็กมี
พัฒนาการและ
เจริญเติบโต
สมวัย 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

รวม 13 โครงการ - - 1,815,379 1,875,374 2,025,374 1,875,374 1,875,374 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีปกครองอ าเภอ
ตามโครงการจดัพระราช
พิธีเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชิน ี

เพื่ออุดหนุนท่ีปกครอง
อ าเภอตามโครงการจัด
พระราชพิธีเฉลมิพระชน
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี 

อุดหนุนท่ีปกครองอ าเภอ
ตามโครงการจดัพระราช
พิธีเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชิน ี

5,000 5,000 
 

5,000 5,000 
 

5,000 จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 
 
 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมี
โอกาสถวาย
ความจงรักภักด ี
 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 อุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการจดังานเฉลมิ
ฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุม่แม่น้ าน้อย 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการจดังานเฉลมิ
ฉลองอนุสาวรีย์ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุม่แม่น้ า
น้อย 

อุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการจดังานเฉลมิฉลอง
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์วีรบุรุษ
แห่งลุ่มแม่น้ าน้อย 

35,000 35,000 
 

35,000 35,000 
 

5,000 จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 
 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมี
โอกาสร าลึกถึง
คุณงานความด ี

ส านักปลดั 
 
 
 

3 อุดหนุนปกครองจังหวัด
ตามโครงการจดังานหุ่น
ฟางนกและงานกาชาด
จังหวัดชัยนาท 

เพื่ออุดหนุนปกครอง
จังหวัดตามโครงการจัด
งานหุ่นฟางนกและงาน
กาชาดจังหวัดชัยนาท 

อุดหนุนปกครองจังหวัด
ตามโครงการจดังานหุ่น
ฟางนกและงานกาชาด
จังหวัดชัยนาท 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 
 
 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมีได้
ร่วมสืบทอดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนปกครอง
จังหวัดชัยนาทตาม
โครงการประเพณีแข่ง
เรือยาวฯ 

เพื่ออุดหนุนปกครอง
จังหวัดชัยนาทตาม
โครงการประเพณีแข่ง
เรือยาวฯ 

อุดหนุนปกครองจังหวัด
ชัยนาทตามโครงการประเพณี
แข่งเรือยาวฯ 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 
 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมีได้
ร่วมสืบทอดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

5 อุดหนุนปกครอง
จังหวัดชัยนาทตาม
โครงการจดังานวันส้ม
โอขาวแตงกวา 

เพื่ออุดหนุนปกครอง
จังหวัดชัยนาทตาม
โครงการจดังานวันส้มโอ
ขาวแตงกวา 

อุดหนุนปกครองจังหวัด
ชัยนาทตามโครงการจัดงานวัน
ส้มโอขาวแตงกวา 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

 
 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมีได้
ร่วมสืบทอดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

6 อุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการฝึกอบรมพลัง
มวลชน 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการฝึกอบรมพลัง
มวลชนเพื่อสรา้งความ
สามัคคีและป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงของ
ชาติ 

อุดหนุนอ าเภอตาม 
โครงการฝึกอบรมพลังมวลชน
เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของชาติ 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนมี
ความสามัคค ี

ส านักปลดั 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
-93- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อจัดงานวัน
สงกรานต ์

จัดงานวันสงกรานต์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
งาน 
 

ท าให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี
ไทย 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

จัดโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี
ไทย 

ส านักปลดั 
 

9 จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อจัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
งาน 

ท าให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี
ไทย 

ส านักปลดั 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีบวงสรวงดวง
วิญญาณขุนสรรค ์

เพื่อค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
บวงสรวงดวง
วิญญาณขุนสรรค ์

จัดกระบวนงานบวงสรวง
ดวงวิญญาณขุนสรรค์ 
จ านวน 1 ขบวน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขบวนท่ี
จัดท า 

ท าให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสานประเพณี
ไทย 
 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชน. เพื่ออุดหนุนอ าเภอตาม
โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนอ าเภอตามโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

 

ท าให้ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชน 

 

ส านักปลดั 
 
 
 

12 อุดหนุนท่ีปกครอง
อ าเภอตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี 

เพื่ออุดหนุนท่ีปกครอง
อ าเภอตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

อุดหนุนท่ีปกครองอ าเภอตาม
โครงการจดังานรัฐพิธี 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 
 
 

ท าให้อ าเภอมี
ความพร้อมใน
การจัดงานรัฐพิธี 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

รวม 12 โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์/การ
แข่งขันกีฬาต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมรณรงค/์การ
แข่งขันกีฬาต่อต้านยา
เสพติด จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ท าให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์/การ
แข่งขันกีฬา 

ส านักปลดั 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ท าให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์/การ
แข่งขันกีฬา 

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
และผูดู้แลต าบลดอน
ก า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ต าบลดอนก า 

จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
และผูดู้แลต าบลดอนก า 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 จ านวนงบประมาณ
ท่ีใช้จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลต าบล
ดอนก า 

ท าให้ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและผูดู้แล
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรติในหลวง 
ราชินีพระบรมวงศานุ
วงศ์ เนื่องในวโรกาส
ต่างๆ /ตดิตั้งซุ้ม
เทิดพระเกยีรต/ิการ
ประดับธงตรา
สัญลักษณ/์ติดตั้งซุ้ม
หมู่บ้านเทิดพระเกียรต/ิ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ 

จัดกิจกรรมเทิด 
พระเกียรติ 
งบประมาณ 
100,000 บาท 

15,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 จ านวน
งบประมาณที่ใช้จัด
กิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ
 

ท าให้ประชาชน
มีกิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิ
 

ส านักปลดั 
 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได ้

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพและ
รายได ้

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 จ านวน
งบประมาณที่ใช้จัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได ้

ท าให้ประชาชน
มีกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได ้

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 - - จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 
 

ท าให้ประชาชน
มคีวาม
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 
 

ส านักปลดั 
 

รวม 6 โครงการ - - 295,000 320,000 320,000 310,000 310,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6 แผนงานงบกลาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุ จ านวน 606 
ราย 

4,928,400 
 

5,210,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ร้อยละที่
ผู้สูงอายุพึงพอใจ 
 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 
 

2 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  คนพิการ จ านวน 110 
คน 

1,104,000 1,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละที่คน
พิการพึงพอใจ 
 

คนพิการไดร้ับ
การช่วยเหลือ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส ์จ านวน 5 
คนๆละ 500 บาท/
เดือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละทีผู่้ป่วย
เอดส์พึงพอใจ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ
สวัสดิการ 

ส านักปลดั 

รวม 3 โครงการ - - 6,062,400 6,440,000 6,130,000 6,130,000 6,130,000 - - - 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งบานเหล็กปิด-เปิด
ท่อลอดถนนลาดยางสาย
สรรคบุร-ีชัณสูตร หมู่ที่ 
1-8  

เพื่อติดตั้งประตูปดิ-
เปิดท่อลอด
ถนนลาดยางสาย
สรรคบุร-ีชัณสูตร 

ติดตั้งประตูปดิ-เปิดท่อ
ลอดถนนลาดยางสาย
สรรคบุร-ีชัณสูตร หมู่
ที่ 1-8 จ านวน 8 จุด 

- - - - 300000 จ านวนจุดที่
ติดตั้งประตู
ปิดเปิดท่อ
ลอด 

ท าให้มีประตไูว้
เปิดปิดท่อลอด
ถนนลาดยาง 
 

กองช่าง 
 
 
 

2 ปรับปรุงเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไรส้าย
ภาครับ หมู่ท่ี 1-8 

เพื่อปรับปรุงเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรส้ายภาครับ 
หมู่ที่ 1-8 

ปรับปรุงเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไรส้าย
ภาครับ หมู่ท่ี 1-8 
จ านวน 5 จุด 

- - - - 600,000 จ านวนจุดที่
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชน
รับรู้ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แนว
ถนนในเขตพื้นท่ีต าบล
ดอนก า) หมู่ที่ 1-8 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
(แนวถนนในเขต
พื้นที่ต าบลดอนก า) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แนว
ถนนในเขตพื้นท่ีต าบล
ดอนก า) 

- - - - 500,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
หมู่ที่ 1-8 

ท าให้แนวถนนใน
เขตพื้นท่ีต าบล

ดอนก ามีภูมิทัศน์
ที่สวยงามน่าอยู ่

กองช่าง 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
CCTV (ในเขตพื้นท่ีต าบล
ดอนก า) หมู่ที่ 1-8 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV (ในเขต
พื้นที่ต าบลดอนก า)  

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
CCTV (ในเขตพื้นท่ี
ต าบลดอนก า) หมู่ที่ 
1-8 

- - - - 500,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้า
วัดโพธิ์งาม (ป้อมต ารวจ) 
ม.1 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ยาว 
20 เมตร 

- - - 150,000 
 

- ความยาว
ของพื้นที่ท่ี
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ผักผ่อน 

กองช่าง 

6 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายข้างบ้านหมอปุ๊) ม.1 

เพื่อติดตั้งไฟ
สาธารณะให้ท่ัวถึง 

ยาว 600 เมตร - - 600,000 - - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ขยายเขต 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
สายคลองมะเดื่อ ม.1 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

-ยาว 180 เมตร 
 

110,000 - - - 60,000 ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายข้างบ้านนายแจ้ง - 
ร้านดาวอินคา) ม.1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ระยะทางยาว 190 
เมตร 

- - 100,000 - - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ (สายข้างบ้าน
นายไม้) ม.1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  

ระยะทางยาว 550 
เมตร  
 

- - 250,000 - - ความยาวของ
ไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดต้ัง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 เตาเผาขยะ ม.1 เพื่อก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เตาเผาขยะ (ตาม
รายละเอียดและแบบ
แปลนกองช่าง ทต.ดอน
ก า) 

- - 50,000 - - จ านวน
เตาเผาขยะ 

ท าให้ประชาชนมี
ที่เผาขยะ 

กองช่าง 
 

11 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
สายคลองข้าวเบา ม.1 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

-ยาว 200 เมตร - - - - 60,000 ความยาวของ
ไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดต้ัง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
สายดอนลันคา ม.1 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

-ยาว 1,500 เมตร - - - - 370,000 ความยาวของ
ไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดต้ัง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พี.วี.ซี (หน้าวัดโพธิ์งาม) 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอนก า 

เพื่อวางท่อระบายน้ า 
พี.วี.ซี 

ท่อ พี.วี.ซี ขนาด  Ø 
12 น้ิว (ช้ัน 13.5) 
จ านวน 4 ท่อน 

  60,000   ความยาวของ
ท่อระบายน้ า
ที่วาง 

ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ประปา
กรมโยธาฯ ขนาด ข.) หมู่
ที่ 1 ต าบลดอนก า 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร 

- - - - 200,000 ความยาว
ของระบบ
ประปาท่ี
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (สายข้างบ้าน 
นายออด พลอึ่ง) ม.2 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  

ระยะทางยาว 150 
เมตร  
 

- - 200,000 - - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  (สายข้างบ้าน
นายประวิน) ม.2 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทางยาว 640 
เมตร  
 

- - - 200,000 - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนางสายณัห์ 
บุตรทรัพย์ ม.2 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

-ยาว 400 เมตร - - - 150,000 - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ขยายเขต 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายบ้านนายสมเกียรต-ิ
บ้านลุงเกตุ  ม.2 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะให้ท่ัวถึง 

-ยาว 120 เมตร - - 45,000 - - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ (ข้าง
บ้านอ.สุวิทย์) หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนก า 

เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ(ข้าง
บ้านอ.สุวิทย์) หมู่ที่ 
2 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
(ข้างบ้านอ.สุวิทย์) หมู่
ที่ 2 

- - - - 500,000 จ านวน
สวนสาธาร
ณะที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างสะพานเหล็กข้าม
คลองชลประทาน หน้า
บ้านนายบุญส่ง บรรทัด 
ม.3 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สะพาน กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 12.00 
เมตร  

- - - 400,000 - ความยาว
ของสะพาน
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

21 ก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่
ที่ 3  

เพื่อก่อสร้างร้านค้า
ชุมชน 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 15.00 
เมตร  

- - - - 650,000 ความยาว
ของร้านค้า
ชุมชน 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีขายสินคา้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างรั้ว ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนก า 
หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรั้ว 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลดอนก า 

ก่อสร้างรั้ว ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนก า 
ยาว 148 เมตร 

- - - 500,000 - ความยาว
ของรั้วที่
ก่อสร้าง 

ท าให้สถานท่ีมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ติดตั้งตา
ข่ายกันนก (ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนก า) 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การมารับบริการที่
ส านักงานเทศบาล 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ติดต้ังตาข่าย
กันนก (ส านกังานเทศบาล
ต าบลดอนก า) หมู่ที่ 3 
ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 
35 เมตร 

- - 350,000 - - ความยาว
ของอาคาร
เอนกประส
งค์ที่ติดตั้ง
ตาข่ายกัน
นก  

ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการมา
รับบริการที่
ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้ 
(ส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนก า) หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู ้

ศูนย์การเรียนรู้ ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
7.00 เมตร 

- - - - 500,000 ความยาว
ของศูนย์การ
เรียนรู้ 

ท าให้มีประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ของ
ต าบล 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  (สายแยก
สถานีอนามัย) ม.3 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  
 

ระยะทางยาว 650 
เมตร  

- - 200,000 - - ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะท่ี
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (จาก
ร้านค้านายหมู - 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดอนก า) 
หมู่ที่ 3  

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

ระยะทาง 300 เมตร - - 500,000 - - ระยะทางของไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ีติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หน้าบ้าน สท.สุชาติ –
นานายเทพเทวา ม.4 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร 

- - - 150,000 
 

- ความยาวของพื้นที่
ที่ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

28 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  (สายข้าง
บ้านนายสมเกียรติ) 
ม.4 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
 

ระยะทางยาว 260 
เมตร  
 

- - - - 80,000 ความยาวของ
ไฟฟ้าสาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 

29 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  (สายข้าง
บ้านนายวิเชียร) ม.4 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
 
 

ระยะทางยาว 400 
เมตร  
 

- - 130,000 - - ความยาวของไฟฟ้า
สาธารณะท่ีติดต้ัง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ  (สายข้างบ้าน
นายบุญน า) 
ม.4 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
 

ระยะทางยาว 500 
เมตร  

- - - - 150,000 ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงระบบประปา 
(เดินสายเมนใหม่) ท้ัง
หมู่บ้าน ม.4 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา 
 

ท่อพีวีซี ขนาด ø 3 น้ิว 
(ช้ัน 8.5) ยาว 2000 
เมตร  
 

- - - - 439,000 ความยาว
ของท่อที่
วาง 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างคันกั้น
น้ าพร้อมทางเข้า ยาว 
900 เมตร จากหน้าบ้าน
นางประเทียน ถึงหน้า
บ้านนางสาววิริยา ม.4 

เพื่อก่อสร้างคันกั้น
น้ าพร้อมทางเข้า 

ยาว 900 เมตร - - - - 1,800,000 ความยาว
ของคันกั้น
น้ า 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร 
 

- - - 200,000 - ความยาว
ของระบบ
ประปาท่ี
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ติดตั้งไฟสาธารณะจาก
ข้างบ้านนายชม-
ถนนลาดยางสายชัณสูตร
ถึงสรรคบรุี   ม.5 

-เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟสาธารณะให้
ทั่วถึง 

-ยาว 1,600 เมตร 
 

- - - - 420,000 ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

35 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ (สายทางเข้า
บ้านนายด า) 
ม.6 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟสาธารณะให้
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว 390 
เมตร  

- - - - 200,000 ความยาว
ของไฟฟ้า
สาธารณะที่
ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 โครงการวางท่อคสล. 
พร้อมอ่างวิดน้ า (แยก
สายทองคลุม)  ม.6 

เพื่อวางท่อคสล. 
พร้อมอ่างวิดน้ า  

ท่อคสล. ขนาด ø 0.60 
เมตร จ านวน 11 ท่อน 
พร้อมอ่างวิดน้ า 

- - - 65,000 - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

37 ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
จากประปา-ท่อน้ าท้ิง ม.
6 

เพื่อปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า 

ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
จากประปา-ท่อน้ าท้ิง ม.6 

- - - 100,000 
 

- ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ม.7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร 
รายละเอียดการประมาณ
ราคา ตามแบบ ปร.4 

- - - 200,000 - ความยาวของ
ระบบประปา
ที่ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (วัดสนาม
ชัย) หมู่ที่ 7  

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

เสาไฟฟ้าแบบเหลี่ยม
สูง 12 เมตร จ านวน 
2 ต้น 

- - - - 180,000 จ านวนของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ติดตั้ง 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

40 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ลานกีฬา
เอนกประสงค์) หมู่ 7 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลาน
กีฬาเอนกประสงค์) 
หมู่ 7  
 

- - - - 250,000 ความยาวของภูมิ
ทัศน์ลานกีฬา
ได้รับการปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
ม.8 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 3.60 
เมตร ยาว 3.60 เมตร  
 

- - 200,000 - - ความยาวของ
ระบบประปาที่
ซ่อมแซม 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมคันกั้นน้ า
ท่วม หน้าบ้านนายถุง
เงิน พรค า ม.8 
 

เพื่อซ่อมแซมคัน
กั้นน้ าท่วม 

คันกั้นน้ าท่วม ยาว 
100 เมตร 

- - - - 300,000 
 

ความยาวของคัน
กั้นน้ าท่วมที่
ซ่อมแซม 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างคันกั้นน้ าท่วม 
หน้าบ้านนายถวิล ม่วงมี 
ม.8 

เพื่อก่อสร้างคันกั้น
น้ าท่วม 

คันกั้นน้ าท่วม ยาว 70 
เมตร สูง 0.80 เมตร 

- - - 300,000 
 

- ความยาวของคัน
กั้นน้ าท่วมที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากน้ าท่วม 

กองช่าง 

44 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะจากบา้นนาง
บุญปลูก-บ้านนายเกย 
หมู่ 8 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟสาธารณะให้
ทั่วถึง 

-ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 
400 เมตร 

- - - 200,000 - ความยาวของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายข้างโรงส ีม.8 
 

-เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟ
สาธารณะใน
หมู่บ้าน 

-ยาว 870 เมตร - - - 350,000 - ความยาวของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

-ท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

46 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เป็น
ทรัพย์สินหรืออยู่ใน
ความดูแลของ 
เทศบาล   

ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เป็น
ทรัพย์สินหรืออยู่ใน
ความดูแลของ เทศบาล   

- - 200,000 - - จ านวน
งบประมาณที่
จ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ท าให้ทรัพย์สิน
ของเทศบาลใช้
งานได้ตามปกต ิ

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมตัิ
แบบไรส้ายภาครับ 
หมู่ที่ 1-8 

เพื่อปรับปรุงเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรส้ายภาครับ 
หมู่ที่ 1-8 

ปรับปรุงเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรส้ายภาครับ 
หมู่ที่ 1-8 จ านวน 5 
จุด 

97,000 - - - - จ านวนจุดที่
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชน
รับรู้ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

48 ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ (สายบ้าน
นางเวียน ยิ้มศรี) 
ม.1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟ
สาธารณะให้ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ (สายบ้าน
นางเวียน ยิ้มศรี) 
ม.1 

45,000 - - - - ความยาวของ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ติดตั้ง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

49 ขยายเขตไฟฟ้า 
(ประปาหมู่บา้น) 
ม.5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
(ประปาหมู่บา้น) 
ม.5 

65,000 - - - - ความยาวของ
ไฟฟ้าที่ขยายเขต 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

50 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ถนนสาย
บ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ให้ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ถนนสายบ้านหมอ
ปุ๊) หมู่ที่ 1 

- 250,000 - - - ความยาวของ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

-ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

-111- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ทางเข้าวัด
สนามชัย) หมู่ที่ 7 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ทางเข้าวัดสนามชัย) 
หมู่ที่ 7 

- 250,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
6 

เพื่อปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน   

ปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

- 214,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
8 

เพื่อปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน   

ปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

- 186,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ท าให้ประชาชนมี
ไว้อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ (ทางเข้า ทต.
ดอนก า) หมู่ 3  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ทางเข้า ทต.ดอนก า) 
หมู่ 3 (ตามรายละเอยีด
และแบบแปลนที่
ก าหนด) 

- 100,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ท าให้ทางเข้า
เทศบาลมภีูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

กองช่าง 

55 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
(ข้างบ้านนายเจน) หมู่ 
6 

เพื่อวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 

วางท่อ คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. 

- 97,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ท าให้ประชาชนมี
ท่อไว้ระบายน้ า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
(ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ 1 

เพื่อวางท่อคสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 

วางท่อคสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. 

- 500,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงใจร้อย
ละ 70 

ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 56 โครงการ - - 317,000 1,597,000 2,885,000 2,965,000 8,059,000 - - - 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ม. 1-8 

-เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
ลูกรัง/หินคลุก/ลาดยาง 
(กลบหลุมบ่อ) ถนนลูกรัง ม.
1-8 

- - - - 200,000 ความยาวของ
ถนนลูกรังที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร ม.1 

-เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขนาดผิดจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 

- - - 750,000 - ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

3 เสรมิผิวแอสฟลัติกส์
คอนกรีต สายขา้งบ้าน
หมอปุ๊ ม.1 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 830 เมตร หนา 
0.05 เมตร (พื้นที่ปูแอสฟัล
ติกส์คอนกรตีไม่น้อยกว่า 
3,320 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,095,600 
บาท 

- 497,000 
 

598,600 
 

 - - ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
เสรมิผิวแอสฟลั
ติกส์คอนกรตี 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สายข้าง
บ้านนายไม้) ม.1 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550 เมตร ผิวจราจร
ปูแอสฟัสติกส์ คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร (พื้นที่ปูแอสฟัสติกส์
ไม่น้อยกว่า 2200 ตร.ม.) 
 

- - - - 720,000 ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประจวบ ร่มโพธิ์
(หนองสะตือ) ม.1  

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร  
 

- - 600,000 - - ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

6 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก (สายบา้นนาง
ละเอียด) หมู่ที่ 1 ต าบล
ดอนก า 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 195 เมตร ผิวจราจรลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นท่ี
ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ตร.
ม.) 

- 35,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับ
การลงหินคลุก 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านยายวิง) หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนก า 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 285 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร(พื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.
ม.) 

- 459,000 - - - ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สายข้าง
บ้านนายประวิน) ม.2 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 640 เมตร ผิวจราจร
ปู แอสฟัสติกส์ คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร (พ้ืนท่ีปแูอสฟัสติกส ์
ไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม.) 

- - - - 840,000 ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สายข้าง
บ้านนายออด พลอึ่ง) ม.2 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ผิวจราจร
ปู แอสฟัสติกส์ คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร  

- - 660,000 - - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการเสรมิผิว แอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต (สาย
กลางข้างโรงเรยีนวัดโพธิ์
งาม - ร้านค้านกเอี้ยง) 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนก า 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 590 เมตร ผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 

- - - 779,000 - ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สาย
ทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนก า) ม.
3 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 800 เมตร ผิวจราจร
ปู แอสฟัสติกส์ คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร (พื้นท่ีปแูอสฟัสติกส์ 
ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.) 

- - 500,000 500,000 580,000 ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

12 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สายข้าง
บ้านนายบุญน า) ม.4 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร ผิวจราจรปู 
แอสฟัสติกส์ คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร (พื้นท่ีปแูอสฟัสติกส์ 
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) 

- - - 660,000 - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสริม
ผิวแอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
นานายสมเกียรติ – หน้า
ท่าริมแม่น้ าน้อย ม.4 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
เมตร ยาว 145 เมตร หนา 
0.50 เมตร 

- - - - 200,000 ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประส
งค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนคอนกรีต-นาก านัน
สมศักดิ์ ม.4 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 250,000 ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการเสรมิผิวแอสฟัล
ติกส์คอนกรตี (สายข้าง
บ้านนางราตรี) หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 940 เมตร ผิว
จราจรปูแอสฟัสติกส์คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร 

- - - 500,000 740,000 ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 ขยายถนน คสล.สายขา้ง
วัดวิหารห้องเดยีว ม.5 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 350,000 ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ขยาย 

ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

17 ลงหินคลุกถนนลานกีฬา 
ถึง โรงเรียนวัดสนามชัย 
ม.7 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 170 เมตร ผิว
จราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.18 เมตร 

- - 35,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับ
การลงหินคลุก 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

-118- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สายข้าง
โรงสี) ม.8 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จ านวน 2 ช่วง 
1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 295 เมตร ผิว
จราจรปู แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 580 เมตร ผิว
จราจรปู แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
(พื้นที่ปูแอสฟัสติกส์จ านวน 2 
ช่วง ไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.
ม.) งบประมาณ 1,060,000 
บาท 
 

- - - 500,000 560,000 ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

-119- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมสร้าง/
ปรับปรุงถนนปู   
ASPHALTIC  
CONCRETE  
(สายทางเข้าวัดวิหารห้อง
เดียว)  หมู่ที่ 5    

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จ านวน 2 ช่วง 
1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 295 เมตร ผิว
จราจรปู แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 580 เมตร ผิว
จราจรปู แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
(พื้นที่ปูแอสฟัสติกส์จ านวน 2 
ช่วง ไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.
ม.) งบประมาณ 1,060,000 
บาท 
 

769,000 - - - - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสรมิ
ผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

-120- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก  (สายคัน
คลองระบายน้ า  4  ซ้าย  
สุพรรณ  2  ฝั่งตะวัน 
ออก) หมู่ที่  1-8  ต าบล
ดอนก า   

เพื่อพัฒนา
ถนนให้
มั่นคง
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  
(สายคันคลองระบายน้ า  4  
ซ้าย สุพรรณ  2  ฝั่งตะวัน 
ออก)  หมู่ที่  1-8  ต าบลดอน
ก า  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  5,000  
เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร  (พ้ืนท่ีลง
หินคลุกไม่น้อยกว่า  15,000  
ตารางเมตร) รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างเทศบาล
ต าบลดอนก า 
 

725,000 - - - - ความยาวของ
ถนนลูกรังลง
หินคลุกที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก                              
(สายคันคลองระบายน้ า  
4  ซ้าย  สุพรรณ 2  ฝั่ง
ตะวันตก)  หมู่ที่  1-8  
ต าบลดอนก า   

เพื่อพัฒนา
ถนนให้
มั่นคง
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  
(สายคันคลองระบายน้ า  4  
ซ้าย สุพรรณ  2  ฝั่งตะวันตก)  
หมู่ที่  1-8  ต าบลดอนก า  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  3,200  เมตร  
ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  (พ้ืนท่ีลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  9,600  ตาราง
เมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบล
ดอนก า 
 

464,000 - - - - ความยาวของ
ถนนลูกรังลง
หินคลุกที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

-122- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก  (สายคัน
คลองส่งน้ าชลประทาน  
1  ซ้าย  1  ขวา)  หมู่ที่  
1-8  ต าบลดอนก า              

เพื่อพัฒนา
ถนนให้
มั่นคง
แข็งแรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  
(สายคันคลองส่งน้ า
ชลประทาน 1  ซ้าย  1  ขวา)  
หมู่ที่  1-8   ต าบลดอนก า  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  5,000  เมตร  
ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  (พ้ืนท่ีลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  15,000  ตาราง
เมตร) รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบล
ดอนก า 
 

725,000 - - - - ความยาวของ
ถนนลูกรังลง
หินคลุกที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

-123- 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมลงหินคลุกจราจร 
(ข้างบ้านนายแจ้ง) หมู่ 1 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้
มั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหิน
คลุกจราจร (ข้างบ้านนายแจ้ง) 
หมู่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
ม. เสริมดินสูงเฉลีย่ 0.80 ม. 
ผิวจราจรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 190 ม. (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนที่
ก าหนด)  

- 170,000 - - - ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุกที่ไดร้ับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก หมู่ที่ 1-8  

เพื่อพัฒนา
ถนนให้
มั่นคง
แข็งแรง 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 
1-8 ปรมิาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งผิวจราจรแน่นเรียบ 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

- 135,000 - - - ความยาวของ
ถนนลงหิน
คลุกที่ไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

-124- 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการเสรมิผิว Para 
Asphaltic Concrete 
(สายทางเข้าวัดวิหารห้อง
เดียว) หมู่ที่ 5 ต าบลดอน
ก า อ าเภอสรรคบรุี 
จังหวัดชัยนาท 

เพื่อพัฒนา
ถนนให้มี
ความ
มั่นคง
แข็งแรง 

เสรมิผิว Para Asphaltic 
Concrete (สายทางเข้าวัด
วิหารห้องเดียว) หมู่ที่ 5 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร ผิวจราจรปู 
Para Asphaltic Concrete 
หนา 0.05 เมตร (พื้นที่ปูผิว 
Para Asphaltic Concrete 
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตาราง
เมตร) งบประมาณเดิม   
497,000 บาท 

- 497,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับ
การเสริมผิว 
Para 
Asphaltic 
Concrete 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 25 โครงการ - - 2,683,000 1,793,000 2,393,600 3,689,000 4,440,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกบ่อยืม 
(บ่อหลา) หมู่ที่ 1 - 8 
ต าบลดอนก า 

เพื่อขุด
ลอกบ่อยืม 
(บ่อหลา) 

ขนาดกว้าง เฉลี่ย 15 - 20  
เมตร ยาว 4,000 เมตร  
 

- - - - 2,000,000 ความยาวของ
บ่อยืมที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
พร้อมวางท่อ คสล. (สาย
บ้านนายเกื้อ) หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนก า 

เพื่อขุด
ลอกคูส่ง
น้ า พร้อม
วางท่อ 
คสล. 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดปากคูบน
กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. กันคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 ม. ลึกเฉลีย่ 1.30 
ม. ยาว 1,500 ม.พร้อมวางท่อ 
คสล. 

- - - 120,000 - ความยาวของ
บ่อยืมที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
(สายแยกป้อมต ารวจโพธิ์
งาม - คลองระบาย 4 
ซ้าย สุพรรณ 2) หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนก า 
 

เพื่อขุด
ลอกคูส่ง
น้ า 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย 0.60 ลึก
เฉลี่ย 0.60 ยาว 1,350 เมตร ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนา แ ดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย 0.60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 1,350 
เมตร 

- - 65,000 
 

- - ความยาวของ
บ่อยืมที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการ
พัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต (สายแยกป้อม
ต ารวจโพธ์ิงาม - คลอง
ระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 
2) หมู่ที่ 1 ต าบลดอนก า 

-เพื่อ
พัฒนาคูส่ง
น้ าให้มี
ความมั่งคง
ถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง 2.00 
เมตร ก้นดาดคอนกรีตกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 1.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 
1,350 เมตร 

- - 1,690,000 - - ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 

5 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
(สายแยกลานตาก
ผลผลติ) หมู่ที่ 1 ต าบล
ดอนก า 
 

เพื่อขุด
ลอกคูส่ง
น้ า 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.60 ลึก
เฉลี่ย 0.80 ยาว 550 เมตร ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 550 เมตร 

- - 16,000 - - ความยาวของ
บ่อยืมที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการ
พัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต (สายบา้นนาย
เกื้อ) หมู่ที่ 1 ต าบลดอน
ก า 

-เพื่อพัฒนาคู
ส่งน้ าให้มี
ความมั่งคง
ถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง 2.00 
เมตร ก้นดาดคอนกรีตกว้าง 0.50 
เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 0.08 
เมตร ยาว 1,500 ม.พร้อมวางท่อ 
คสล. 

- - - - 1,870,000 ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต (สายแยกลาน
ตากผลผลิต) หมู่ที่ 1  

-เพื่อพัฒนาคู
ส่งน้ าให้มี
ความมั่งคง
ถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง 2.00 
เมตร ก้นดาดคอนกรีต สูง 1.00 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 550 
เมตร 

- - - 690,000 - ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
สายต้นหวา้ ม.2 

-เพื่อพัฒนาคู
ส่งน้ าให้มี
ความมั่งคง
ถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง 
2.00 เมตร ก้นดาดกว้าง 0.50 
เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 0.08 
ม. ยาว 2,000 เมตร 

- - 2,500,000 - - ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
สายแยกคนัคลองส่งน้ า
ชลประทาน1ซ้าย1ขวา 
ไปบ้านแค ม.2 

-เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความมัน่คง
ถาวร 

ขนาดปากคูกว้าง 2.00 เมตร ก้น
คูกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 1,350 เมตร 
 

- - - - 1,800,000 ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างอ่างวิดน้ า พร้อม
บานปิด-เปิดริมแม่น้ า
น้อย หน้าบ้านอ.สุวิทย์ ม.
2 

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างวิดน้ า 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

- - 120,000 - - ความยาวของ
อ่างวิดน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

11 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
พร้อมวางท่อ คสล. (สาย
นานายสะอาด เปลีย่น
ดิษฐ์)  ม.2 

เพื่อขุด
ลอกคูส่ง
น้ า 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร ยาว 1,700 ม. ขุด
ลอกใหม่ขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.30 เมตร  

- - 85,000 - - ความยาวของ
คูที่ขุดลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมอ่างสูบน้ า (คลอง
ระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 
2 ข้างนานายณัฐสิทธ์ิ) 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนก า 

เพื่อวางท่อ 
คสล.พร้อม
อ่างสูบน้ า 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.80 เมตร 
(ช้ัน 3) จ านวน 10 ท่อน 

- - - 75,000 - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมอ่างสูบน้ า (คลอง
ส่งน้ าชลประทาน 1 ซ้าย 
1 ขวา คูสายต้นหว้า) หมู่
ที่ 2 ต าบลดอนก า 

เพื่อวางท่อ 
คสล. 
พร้อมอ่าง
สูบน้ า 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.40 เมตร 
(ช้ัน 3) จ านวน 10 ท่อน 

- - 65,000 - - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง  

ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
(สายต้นหว้า) หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนก า 

เพื่อขุด
ลอกคูส่งง
น้ า 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 
0.60 ลึกเฉลี่ย 0.80 ยาว 
2,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

- - 37,000 - - ความยาวของ
คูส่งน้ าท่ีขุด
ลอก 

ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต (สายนานาย
สะอาด เปลี่ยนดิษฐ์)    
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนก า 
 

-เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความมัน่คง
ถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง 
2.00 เมตร ก้นดาดคอนกรตี 
กว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

- - - - 2,120,000 ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างอ่างสูบน้ าข้าง
บ้านนายประสิทธ์ิ 
แสงอาทิตย์ ม.3 

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างสูบน้ า 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
3.00 เมตร 

- - 45,000 - - ความยาวของ
อ่างสูบน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

17 วางท่อคสล. พร้อมบ่อ
พักคสล.จากแยกรพ.สต 
ต าบลดอนก า ถึง บ้าน
นายช้วน ม.3 

เพื่อวาง
ท่อคสล. 
พร้อมบ่อ
พัก คสล. 

- ท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร 
(ข้ัน3) จ านวน 460 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 40 
บ่อ  

- - - - 1,650,000 จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. (สาย
ข้างบ้านนายประสิทธ์ิ 
แสงอาทิตย์) หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนก า 

เพื่อวาง
ท่อคสล. 
พร้อมบ่อ
พัก คสล. 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.60 
เมตร (ช้ัน 3) จ านวน 4 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน   
บ่อ 

- - - 750,000 - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ขุดลอกคูจากหน้าท่า-
นานางมนัส ก าจาย  
ม.5 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 
ม. ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.70 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดปากคู
บนกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. กันคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.40 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

- - - - 30,000 ความยาว
ของคูที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

20 ขุดลอกคูส่งน้ าจากหน้า
บ้านนางบุญธรรมถึงบึง
ตาลกาบ ม.5 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากคูบนกวา้งเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร 

- - - 56,000 - ความยาว
ของคูที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

21 ขุดลอกคูนานายทองสุข 
–บึงตาลกาบ ม.6 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
ปากคูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ลกึ เฉลี่ย 1.30 
เมตร ยาว 1,800 เมตร 

- - - 50,000 
 

- ความยาว
ของคูที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างอ่างวิดน้ า ที่สะพาน
บึงตาลกาบ,นานายอนงค์ นา
นายเกตุ, นานางเวียน,นานาย
สงบ คงมั่น ม.6 

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างวิดน้ า 

อ่างวิดน้ า จ านวน 5 จุด - - - - 200,000 จ านวนอ่างวิด
น้ าท่ีก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
มีอ่างไว้วิดน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างดาด คสล.สาย
บ้านนายเอี่ยม เปลี่ยน
ดิษฐ (พร้อมอ่างวิดน้ า)    
ม.6 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

-ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นดาดคอนกรีจกวา้ง 
0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 
0.08 เมตร ยาว 170 เมตร 

- - - - 240,000 ความยาวของ
ดาดคอนกรตี
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา
และน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่อคสล. 
พร้อมอ่างวิดน้ า (แยก
สายทองคลุม)  ม.6 

เพื่อวาง
ท่อคสล. 
พร้อมอ่าง
วิดน้ า  

ท่อคสล. ขนาด ø 0.60 เมตร 
จ านวน 11 ท่อน พร้อมอ่างวิด
น้ า 

- - 65,000 - - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้ประชาชน
มีน้ าใชใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

25 ขุดลอกคูส่งน้ า สายนาง
นกเทศ ม.7 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 
1,300 เมตร ขุดลอกใหม ่ขนาดปาก
คูบนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.30 เมตร 

- - - 37,000 - ความยาวของ
คูที่ขุดลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา

และน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงท่อ 
คสล.พร้อมเทคอนกรตี
เสรมิเหล็กปากท่อ 
(ทางเข้าช่วงบ่อยืม) หมู่ที่ 
6 ต าบลดอนก า 

เพื่อ
ปรับปรุง
ท่อ คสล. 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.80 เมตร 
(ช้ัน 3) จ านวน 4 ท่อน พร้อม
เทคอนกรีตเสรมิเหล็กปากท่อ 

- - - 45,000 - จ านวนท่อ 
คสล.ที่
ปรับปรุง 

ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างดาดคอนกรีต
(สายข้างบ้านนายเสรมิ) 
ม.7 

เพื่อ
ก่อสร้างดา
ดา
คอนกรีต 

-ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นดาดคอน
กรีจกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - - - 1,000,000 ความยาวของ
อ่างวิดน้ า 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา
และน้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างดาดคอนกรีตสาย
นานางอัมพรรัตน์ หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

-ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นดาดคอน
กรีจกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

- - - 1,500,000 
 

- ความยาวของ
ดาด คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา
และน้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้าน
นางประสิทธ์ิ ทองเนียม 
ม.7 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร ยาว 950 เมตร 
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากคูบน
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร 

- - - 28,000 - ความยาวของ
คูที่ขุดลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา

และน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

30 ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้าน
นายเสริม  รอดเชตุ ม.7 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร ยาว 800 เมตร 
ขุดลอกใหม่ ขนาดปากคูบน
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร 

- - - 23,000 - ความยาวของ
คูที่ขุดลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา

และน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างดาดคอนกรีตสาย
บ้านนางสาวประสิทธ์ิ 
ทองเนียม หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นดาดคอนกรีจกว้าง 
0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 
0.08 เมตร ยาว 800 เมตร 

- - - - 1,000,000 
 

ความยาว
ของดาด 
คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างดาดคอนกรีตสาย
บ้านนายสิงห์หลงหมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นดาดคอนกรีจกว้าง 
0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 
0.08 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

- - -  1,500,000 ความยาว
ของดาด 
คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างอ่างสูบ
น้ า (ช่วงหน้าบ้านนาย
เสรมิ) หมู่ท่ี 7  

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างสูบน้ า 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
3.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 
 

- 40,000 - - - ความยาว
ของอ่างสูบ
น้ า 

ท าให้มีที่สูบน้ าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

34 ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้าน
นายสิงห์หลง จั่นหนู ม.7 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 
850 เมตร ขุดลอกใหม ่ขนาดปากคู
บนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกวา้ง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.30 
เมตร 

- - - 25,000 - ความยาว
ของคูที่ขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลสะดวก 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 

-136- 

ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมอ่างสูบน้ า (ช่วงบ่อ
ยืมนานายเทดิศักดิ์ เพ็ง
เที่ยง) หมู่ที่ 7 ต าบลดอน
ก า 

เพื่อวางท่อ 
คสล. 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.60 เมตร 
(ชั้น 3) จ านวน 10 ท่อน พร้อม
อ่างสูบน้ า 

- - 30,000 - - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างอ่างสูบ
น้ า (ช่วงคลองระบาย 4 
ซ้าย สุพรรณ 2 นานาย
พิมพ์) หมู่ที่ 7  

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างสูบน้ า 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
2.00 เมตร  

- - - 40,000 - ความยาว
ของอ่างสูบ
น้ า 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างดาด คสล. คูสาย
บ้านนางลิ้ม ตั้งดี – บ่อ
ยืม หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนา
คูส่งน้ าให้มี
ความ
มั่นคงถาวร 

ขนาดปากดาดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นดาดคอนกรีจกว้าง 
0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 
0.08 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

- - - - 1,500,000 ความยาว
ของดาด 
คสล.ที่
ก่อสร้าง 

ท าให้คูส่งน้ าไดร้ับ
การพัฒนาและน้ า
ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างอ่างวิดน้ าพร้อม
วางท่อบึงตาลกาบตรง
นานายอนงค์ มหาสมิติ 
ม.8 

เพื่อ
ก่อสร้าง
อ่างวิดน้ า 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 
3.00 เมตร  
 

- - - - 45,000 ความยาว
ของอ่างวิด
น้ า 

ท าให้มีที่วิดน้ าและ
น้ าไหลสะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมอ่างสูบน้ า (ช่วง
หน้าบ้านนายสมเดช สวน
พลาย) หมู่ที่ 8 ต าบล
ดอนก า 

เพื่อวางท่อ 
คสล. 

ท่อ คสล.ขนาด Ø  0.40 เมตร 
(ชั้น 3) จ านวน 10 ท่อน พร้อม
อ่างสูบน้ า 

- - - 65,000 - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
(สายนานางอมรรัตน์) หมู่
ที่ 8 ต าบลดอนก า 

เพื่อพัฒนา
คูคลองให้
น้ าไหลได้
สะดวก 

สภาพเดิมขนาดปากคูบนกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก้นคูกวา้งเฉลี่ย 0.60 
ลึกเฉลี่ย 0.80 ยาว 1,000 เมตร 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดปากคูบนกวา้ง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคู กวา้งเฉลี่ย 
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - - 32,000 - ความยาวของ
คูส่งน้ าท่ีขุด
ลอก 

ท าให้คูส่งน้ า
ได้รับการพัฒนา
และน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการวางท่อ คสล. 
(ข้างบ้าน อ.สุวิทย์) หมู่ 2 

เพื่อวางท่อ 
คสล. 

วางท่อ คสล. (ข้างบ้าน อ.สุ
วิทย์) หมู่ 2 ท่อ คสล.ขนาด Ø  
0.80 เมตร จ านวน 130 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 10 
บ่อ ยาวรวม 140 ม. 

- 498,000 - - - จ านวนท่อ 
คสล.ที่วาง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 41 โครงการ - - - 538,000 4,718,000 3,536,000 14,955,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.4 แผนงานงบกลาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร โดยจ่ายเป็นค่า
จัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนไดร้ับโดยตรง 
ได้แก่ การจดัหา
เครื่องมือ เครื่องใช้
เกี่ยวกับกิจการจราจร 
เช่น เครื่องหมาย
จราจร สัญญาณไฟ 
แผงกั้นจราจร ทาสี ตี
เส้นจราจร ฯลฯ 

จัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่
ประชาชนไดร้ับโดยตรง 
ได้แก่ การจดัหา
เครื่องมือ เครื่องใช้
เกี่ยวกับกิจการจราจร 
เช่น เครื่องหมายจราจร 
สัญญาณไฟ แผงกั้น
จราจร ทาสี ตีเส้น
จราจร ฯลฯ 

 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่
ใช้ 
 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
อ าเภอสรรคบรุ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
อ าเภอสรรคบรุ ี

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอสรรคบรุ ี

- 50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่ใช้
จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอสรรค
บุรี 
 

ท าให้อ าเภอมี
งบประมาณในการ
จัดงาน 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

รวม 1 โครงการ - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
น้ า ยาพ่นยุง
ทรายอะเบท น้ า ยา
ป้องกันไข้หวัดนก ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 
งบประมาณ 

100,000 บาท 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

จ านวน
งบประมาณที่ใช้
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์
 

ท าให้มีวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า น้ า 
ยาพ่นยุง
ทรายอะเบท น้ า ยา
ป้องกันไข้หวัดนก 
ฯลฯ 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

2 โครงการอบรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่
ต้นทางและการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี

- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ดอนก า มีความรู้เกี่ยวกับ
ขยะประเภทตา่งๆ ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ 
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัวธิีการลดปริมาณ
ขยะ วิธกีารคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม ่
- เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน  

- จัดอบรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทางและ
การก าจัดขยะอยา่งถูก
วิธี ใหก้ับผู้น าชุมชน 
ประชาชน เยาวชน กลุ่ม
สตรี อสม. ในต าบลดอน
ก า จ านวน 100 คน 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

-ประชาชนในต าบลดอน
ก า มีความรูเ้กี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆ ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบทีเ่กดิจากขยะ 
- ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการลดปรมิาณ
ขยะ วิธกีารคัดแยก การ
น ากลับมาใช้ใหม ่
- ขยะในชุมชนมีปริมาณ
ลดลง 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- 5,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

5 โครงการไข่เค็ม
ไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- 9,700 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-141- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- 6,650 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

7 โครงการพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- 6,450 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

8 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนตาม
พระราชด าริฯ(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- 6,900 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-142- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- 5,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

10 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

11 โครงการไข่เค็ม
ไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- 9,700 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-143- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- 5,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

13 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

14 โครงการไข่เค็ม
ไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- 9,700 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-144- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

16 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

17 โครงการไข่เค็ม
ไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- 9,400 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-145- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- 5,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

19 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- 5,300 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

20 โครงการไข่เค็ม
ไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- 9,700 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-146- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- 6,450 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

22 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- 6,650 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

23 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนตาม
พระราชด าริฯ (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- 6,900 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-147- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- 6,450 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

25 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน (อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- 6,650 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

26 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนตาม
พระราชด าริฯ(อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- 6,900 - - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-148- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

28 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

29 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-149- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

31 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

32 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-150- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

34 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

35 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-151- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

37 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

38 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-152- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

40 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

41 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-153- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

43 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

44 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-154- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

46 โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

47 โครงการพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 



-155- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการหมอหมู่บ้าน
(อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- - 5,600 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

49 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน(อุดหนุน
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- - 9,100 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

50 โครงการพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม(อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8) 

- - 5,300 - - ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มสีุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

51 จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย 
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 8 หมูบ่้านๆละ 
50,000 บาท 

400,000 - 400,000 400,000 400,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับเครื่องออก
ก าลังกาย 

ท าให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดั 



-156- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 
  
  

เพื่อจ่ายค่า
โครงการโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

 

20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ 

ท าให้สัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้
ฯ 

ส านักปลดั 

53 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
สุขภาพชุมชน ต าบล
ดอนก า 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
สุขภาพชุมชน 
ต าบลดอนก า 

จ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ชุมชน ต าบลดอนก า 
จ านวน 90 คน 

- - 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ
แกนน าสุขภาพ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ท าให้แกนน ามี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

54 เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนเงินให้กับหมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท จ านวน 
8 หมู่บ้าน โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจดัท า
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ อย่างนอ้ย 3 
โครงการ 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับเงินอุดหนุน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

รวม 53 โครงการ - - 520,000 475,000 1,030,000 870,000 870,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

 
 
 

เพื่อค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 

 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 งบประมาณที่ใช้
จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

 

ท าให้พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพและรายได ้

เพื่อใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได ้

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพและรายได ้จ านวน 
1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

 

ท าให้ประชาชน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการการจัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตาม
กระบวนการ
โรงเรียนชาวนา 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรูด้้านการผลิต
ตลอดฤดูกาลปลูก 
และลดต้นทุนการ
ผลิต 

อบรมการลดต้นทุนการ
ผลิตขา้ว จ านวน 6 หมู่ 
(90ราย) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการอบรม 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้
ไรล่ะ 500 บาท 

ทต.ดอนก า 
สนง.เกษตร 
อ.สรรคบุร ี

3 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
การท าเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 6 หมู่ (90 ราย) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการอบรม 

เกษตรกรมีแหล่ง
เรียนรู้ ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทต.ดอนก า 
สนง.เกษตร 
อ.สรรคบุร ี

4 ศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน 
 

เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ดี
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

อบรมถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร จ านวน 6 หมู่ 
(90 ราย) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ได้รับการอบรม 

เกษตรมเีมล็ด
พันธุ์ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ทต.ดอนก า 
สนง.เกษตร 
อ.สรรคบุร ี

รวม 4 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสมัมนา ศึกษา
ดูงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
โดยมผีู้เข้าร่วม จ านวน 
50 คน 

อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน โดยมี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 50 
คน 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 
 

2 อุดหนุน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การ
จ้างของ อปท. 

เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/
การจ้างของ อปท. 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ของ อปท.งบประมาณ 
20,000 
 บาท 

20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อ/การจ้าง
ของ อปท. 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  
 

เพื่อให้มีระบบจดัเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองให้
มีประสิทธิภาพใน
มากยิ่งข้ึน 

ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม และ
การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
จ านวน 2,326 แปลง
ในเขตพื้นท่ีต าบล  
ดอนก า 
 

40,000 50,000 200,000 
 

50,000 50,000 จ านวนแปลงท่ี
จัดท าแผนที่ภาษ ี
 

ให้มีระบบจดัเก็บ
รายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
 
 
 

4 อุดหนุน อปทตาม
โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การ
จ้างของ อปท. 

เพื่อจ่ายอุดหนุน ทต.
สรรคบุรี ในการ
ด าเนินการตาม
โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การ
จ้างของ อปท. 

อุดหนุน อปท.ตาม
โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การ
จ้างของ อปท.  

10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

ระบบข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใส
สะดวก ตรวจสอบ
ได ้

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

-162- 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ม.7 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ ่

ประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรม
ทรัพยากรน้ า)  
 

- - - 2,500,000 - จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
มีไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ ม.8 

เพื่อก่อสร้าง
ประปาขนาด
ใหญ่ 

ประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรม
ทรัพยากรน้ า)  

- - - 2,500,000 - จ านวนระบบ
ประปาท่ี
ก่อสร้าง 

ท าให้ประชาชน
มีไว้อุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - - 5,000,000 - - - - 

แบบ ผ. 02/1 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

                                                          ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางปแูอสฟัลติกส์
คอนกรีต (สายบา้นโพธิ์
งาม - บ้านหอมกระจุย) 
ม.1-8 

เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 
8,000 เมตร ผิวจราจรปูแอสฟัสติกส์
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร (หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

- - - 15,840,000 - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการปรับปรุง
ก่อสร้าง 

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สาย
ทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนก า) ม.
3 

เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก 

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร ผิวจราจรปู แอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
(พื้นท่ีปแูอสฟัสติกส์ ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม.) 

- - - 1,580,000 - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสริมผิว
แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต 

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

3 โครงการเสรมิผิวแอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต (สาย
ทางเข้าวัดสนามชัย) ม.7 

เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร ผิวจราจรปู แอสฟัส
ติกส์ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
(พื้นท่ีปแูอสฟัสติกส์ ไม่น้อยกว่า 
3,250 ตร.ม.) 

- - - 1,070,000 - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการเสริมผิว
แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต 

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - - - - 18,490,000 - - - - 

แบบ ผ. 02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

                                                          ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
 2.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาแหล่งน้ า (บึงตาล
กาบ) เพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 1-8 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ า (บึงตาลกาบ) 
ใช้ในการเกษตร 

พัฒนาแหล่งน้ า (บึงตาลกาบ) 
กว้างเฉลี่ย  20 ม. ยาว 4,000 ม. 

- - - 4,000,000 - ความยาวของ
แหล่งน้ า (บึง
ตาบกาบ) ที่
ได้รับการพัฒนา 

- ท าให้บึงตาล
กาบไดร้ับการ
พัฒนา 
- ท าให้
ประชาชนมี
แหล่งเก็บกักน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จังหวัดชัยนาท 

รวม 1 โครงการ - - - - - 4,000,000 - - - - 

แบบ ผ. 02/1 



บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ (monitor led ไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) จ านวน 2 หน่วยๆละ 2,990 บาท (ส านักปลดั) 
(สืบราคาจากท้องตลาด) 

- 5,980 - - - ส านักปลดั (2) 
 

2. บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกบัเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต จ านวน 2 หลังๆละ 3,400 
บาท (ส านักปลัด) (สืบราคาจากท้องตลาด) 

- 6,800 6,800 - - กองช่าง 
 

3. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
1.มีมือจับชนดิบิด 
2.มีแผ่นช้ันปรับระดับ  ช้ิน 
3.คณุสมบตัิตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท (ส านักปลัด) (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- 11,000 - - - ส านักปลดั  
 

4. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1366×768 พิเซล ขนาด 32 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท  (ส านักปลัด) (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - 9,500 - - ส านักปลดั  
 

5. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
ระบบดิจติอล ชนิด ขาว-ด า ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที   

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

(ส านักปลัด) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

-  120,000 - - ส านักปลดั  
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แบบ ผ. 03 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง ส านักปลัด 
1 เครื่อง กองคลัง 1 เครื่อง กองช่าง 1 เครื่อง (เกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562) คณุลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)แบบ 8 แกนหลัก (8 core) 
หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Server) โดยเฉพาะและมี
ความเร็วสัญญานนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHz.จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 
bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่นอ้ยกว่า RAID 0,1,5 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มี
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid 
State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
 

- - 66,000 66,000 - ส านักปลดั (1) 
กองคลัง (1) 
กองช่าง(1) 
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แบบ ผ. 03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

    - มี DVD ROM หรือดีกว่า แบบตดิตั้งภายใน (INternal) หรือ
ภายนอก (EXternal) จ านวน 1หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 
ช่อง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
จ านวน 2 หน่วย ( 
 

     ส านักปลดั (1) 
กองคลัง (1) 
กองช่าง(1) 

7 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมสิซเิบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า 220 โวล์ท 1 
เฟส พร้อมตดิตั้ง จ านวน 3 เครื่อง 
 

  35,000 35,000 35,000 กองช่าง 

8 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 เครื่อง 

  22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

9 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบซมัเมิสซิเบิล้ ขนาด 3 แรงม้า 
220 โวลต์ 1 เฟต พร้อมตดิตั้ง (ประปาบาดาลขนาดใหญ่) หมู่
ที่ 3 ต าบลดอนก า จ านวน 1 ตัวๆละ 37,700 บาท   (ราคา
ตามคู่มือประมาณราคาฯ คกก.อ านวยการโครงการจัดหาแหล่ง
น้ าฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- 37,700 - - - กองช่าง  
 

 รวม -    -  
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แบบ ผ. 03 





 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3)  พ.ศ.2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

   4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  4.1.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา 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) 

รวมคะแนน 100 
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  4.1.1.1.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด   ร่วมท า                 
ร่วมตัดสิน ใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1 ) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ(ต่อ) 

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

(3)  

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

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ 
Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
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  4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                 
                               5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            
                                5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  4.2.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  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 



 

  4.2.1.1.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น า ไป สู่ ก า รตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายตอ้ง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท าโครงการได้ แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิ ทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 4.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภำพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนสำมปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ กำรวัดคุณภำพของแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการณ์คลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


