


ส่วนที่ 1 
 
 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประกอบด้วย 

1.1 ประวัตคิวามเปน็มาของพื้นที่ 
ตำบลพระแท่น มีชื่อเรียกสืบเนื่องจากมีหลักฐานแท่นศิลารอยพระพุทธบาท มีต้นรัง 2 ต้น โอบ    รอยแท่นพระ

พุทธบาทไว้ ต่อมามีการจัดตั้งชื่อตำบลอย่างเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลพระแท่น" เดิมทีประชาชน       ที่อาศัยในพื้นที่มี
การรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ ไม่มีการแบ่งเขตการปกครองชัดเจน เมื่อปี 2360 มีการอพยพของกลุ่มชาวจีนเข้ามาอาศัยใน
พื้นที่ ต่อมามีการมีการแบ่งเขตหมู่บ้านและตั้งชื่อหมู่บ้านแรกที่เกิดขึ้นว่า “หมู่บ้านสำนักเย็น”และมีหมู่บ้านอื่นๆตามมาจวบจน
ปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน โดยอยู่เขตรับผิดชอบของตำบลพระแท่นจำนวน 12 หมู่บ้านและในจำนวนนี้มี 6 หมู่บ้าน ที่มี
พื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา พื้นที่ตำบลพระแท่น มีป่าพระแท่นดงรัง
เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดี มีเนินเขาที่สำคัญ 2 แห่ง แห่ง
แรกเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง ยอดสูง       55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ภายใน แห่งที่สอง
มีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมหน้าลาด ลักษณะคล้ายแท่นหรือเตียงนอน วนอุทยานพระแท่นดงรังอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติพระแท่นดงรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  
ฯลฯ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2525 ตำบลพระแท่นมีสถานที่สำคัญมาแต่โบราณกาล 
คือ “วัดพระแท่นดงรัง หรือพระแท่นดงรัง” สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธใน
ประเทศลังกา ณ สถานที่แห่งนี้ มีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีตำนานที่แต่งขึ้น ในภายหลังเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธา บริเวณวัดมี
โบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ เขาถวายพระเพลิง ปล่องพญานาค และยังมี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆ ปีประมาณกลางเดือน 4 ของไทยจะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่ 

 

1.2 ลักษณะที่ตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพที่ 1.1 แสดงขอบเขตเทศบาลตำบลพระแท่น 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพระแท่น 
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ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลพระแท่น  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  10  ตำบลพระแท่น  อำเภอ      ท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากอำเภอท่ามะกา  ประมาณ  17  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ  35  กิโลเมตร  อยู่
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี  มีพื้นที่  10.6  ตารางกิโลเมตร  
 

    -เขตการปกครอง  พื้นที่ของเทศบาลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพระแท่น  จำนวน  12  หมู่บ้าน  
ได้แก ่
  หมู่ที่  1  บ้านสำนักเยน็  (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  3  บ้านไร ่   (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  4  บ้านไร ่   (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  5  บ้านทา่โป่ง  (เต็มพื้นที่) 
  หมู่ที่  6  บ้านดอนรัก  (เต็มพื้นที่) 
  หมู่ที่  7  บ้านกระโดนโพรง (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  10 บ้านพระแทน่  (เต็มพื้นที่) 
  หมู่ที่  11 บ้านหนองง ู  (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมูท่ี่  12 บ้านกระโดนโพรง (เต็มพื้นที)่ 
  หมู่ที่  13 บ้านโปง่พระแท่น  (เต็มพื้นที่) 
  หมู่ที่  15 บ้านดอนสามหลัง (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  16 บ้านดงรัง  (เต็มพื้นที่)  
 

                  - อาณาเขต 
ทิศเหนือ จรด อบต.อุโลกสี่หมื่น 
ทิศตะวันออก จรด เทศบาลตำบลหนองลาน 
ทิศใต ้  จรด อบต.ตะคร้ำเอน 
ทิศตะวันตก จรด วนอุทยานพระแท่นดงรัง , ตำบลตะคร้ำเอน  

 
1.3 ลักษณะภมูิประเทศ 

เทศบาลตำบลพระแท่น   ตั้งอยู่บนที่ราบโดยมีพื้นที่ป่าไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหารมีพื้นที่ประมาณ  
1,344  ไร่  เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยาน
พระแท่นดงรัง  และโดยรอบเขตเทศบาลประชากรได้ประกอบอาชีพทำไร่ในบางส่วนมีการปลูกอ้อย 
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1.4 สภาพภูมอิากาศโดยทั่วไป 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อทิธิพลและลมมรสุม  แบ่งออกได้เป็น  3  ฤด ู
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน 

                              อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  36.88  องศาเซลเซียส 

  ฤดูฝน      ช่วงระยะตั้งแต ่ เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 

  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  89.12  มิลลิเมตร                                         
ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตัง้แต ่ เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ ์

                      อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  20.74  องศาเซลเซียส 

 

 1.5 ลักษณะดนิ 
 ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย  สภาพดินค่อนข้างอยู่ในสภาพดีซึง่เหมาะสำหรบัการทำเกษตร โดยพืชหลักที่

สำคัญ คือ อ้อย ข้าวโพด และการทำนา 
 
 1.6 ลักษณะแหล่งน้ำ 

 เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว   สระสาธารณะ และคลองท่า
สาร-บางปลา  ซึ่งเป็นคลองชลประทาน  1  แห่ง  โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำข้างต้นในการเกษตร  และอื่น ๆ 

 
 1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พื้นที่ป่าไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวหิาร  มีพื้นที่ประมาณ  1,344  ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้
รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ  โดยกรมป่าไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอทุยานพระแทน่ดงรัง  ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ  
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2. ทุนและศักยภาพของตำบลพระแท่น  
 

 
          ภาพที่ 2.1 แสดงทุนและศักยภาพของตำบลพระแท่น 
 

ตำบลพระแท่น มีการทำงานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและภาคประชาชน มี
แหล่งประโยชน์ที่เอื้อต่อการทำงานของบุคคล กลุ่ม แหล่งเรียนรู้และหน่วยงานองค์กร  ทั้งที่เป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้าง
กายภาพให้เกิดการเข้าไปมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น ศาสนสถาน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน(อาคาร
เอนกประสงค์ในหมู่บ้าน) รวมทั้งการสนับสนุนความรู้ให้เกิดความสนใจที่จะเข้าไปทำกิจกรรมและการต่อยอดการพัฒนา
เพิ่มขึ้น เช่น วนอุทยานพระแท่นดงรัง(ป่าในเมือง) ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร บ้านหนองงู เป็นต้น 

2.1 ทุนและศกัยภาพด้านสงัคม 
      2.1.1  ข้อมูลพื้นฐานดา้นสังคม 

- การศึกษา ตำบลพระแท่นมีการให้บริการการศึกษา  มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น   คือ 
  (1)  ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง 
  (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น (ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ร่วม 

วิทยาคาร) 
  (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น (ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนรัก) 
  (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น 
  (5)  โรงเรียนบ้านดอนรัก 
  (6)  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 
  (7)  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
  (8)  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
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  - ความปลอดภัย 
       (1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง จำนวน    12   คน 
     (2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลพระแท่น  จำนวน    35  คน 
     (3) ตำรวจชุมชนตำบลพระแท่น    จำนวน     5   คน 
     (4) จุดตรวจพระแท่น  มีเจ้าหน้าที่    จำนวน     3   คน 
     (5)  รถยนต์ดับเพลิง      จำนวน      1   คัน 
     (6)  รถยนต์บรรทุกน้ำ      จำนวน     1   คัน 
     (7)   รถตรวจการณ์      จำนวน     1   คัน 
     (8)  เครื่องสูบน้ำ      จำนวน     1  เครื่อง 
     (9)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน     1  เครื่อง  
    (10)  ถังเคมีดับเพลิง                จำนวน   144   ถัง 

- การสังคมสงเคราะห์ 
ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์  ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
 

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ(คน) คนพิการ(คน) ผู้ป่วยเอดส์(คน) 

1 67 15 1 
3 33 4 - 
4 48 6 - 
5 68 17 - 
6 118 24 - 
7 88 15 2 
10 89 10 1 
11 36 9 1 
12 86 15 1 
13 100 31 1 
15 53 13 - 
16 30 5 - 
รวม 816 164 7 

 
- ศาสนา ประเพณี ว ัฒนธรรม 

    การนับถือศาสนา  
     เทศบาลตำบลพระแท่น  มีศาสนสถาน  2  แห่ง  คือ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  และ วัดราษฎร์ศรัทธา
ธรรม   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอื่น ๆ  เช่นศาสนาอิสลาม 
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- ประเพณีและงานประจำปี 
 งานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ของท้องถิ่นที่สำคัญ  ได้แก ่
 1.  งานนมัสการพระแท่นดงรัง  จัดขึ้นในช่วง  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  4  ของทุกปี 
     กิจกรรมโดยสังเขป   ปิดทอง   ออกร้านขายสินค้า  การละเล่น  ดนตรี  มหรสพ  ฯลฯ 
 2.  งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป  ทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ  พิษฐานพระแท่น 

3.  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
      กิจกรรมโดยสังเขป  ทำบุญตักบาตร  จัดขบวนแห่เทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ำฝน   4.  งานประเพณี
ตักบาตรเทโว  เดือนตุลาคม 
      กิจกรรมโดยสังเขป   ทำบุญตักบาตร 

5.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 
    กิจกรรมโดยสังเขป  จัดงานลอยกระทง  จุดเทียนเล่นไฟ  การละเล่น  ดนตรี ฯลฯ 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  
  1.ตัดต้นไม้ดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หมู่ที่ 3 
  3.การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 1 
  4.การทำเครื่องยาสมุนไพรใบขลู่ 
  5.การเป่าแตรวง 
  6.การตีกลองยาว บ้านดอนรัก 
  7.การรำเหย่ย 
  8. เพลงพิษฐานพระแท่นดงรัง 

-   ภาษาท้องถิ่น  
   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ส่วนให้เป็นภาษากลาง 
 

2.1.2 ศักยภาพชุมชนด้านสังคม 
ศักยภาพชุมชนด้านสังคมของเทศบาลตำบลพระแท่นปรากฏในรูปแบบการช่วยเหลือดูแลกันของประชาชนในพื้นที่ 

เกิดขึ้นหลายลักษณะ ทั้งในสภาวะปกติ ภาวะภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 
      1 .การช่วยเหลือดูแลกันในยามปกติ 

1.1 ในระดับครัวเรือนมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การดำเนินงานที่ต้องช่วยเหลือกันจะปรากฏชัดที่งานบุญประเพณีที่ทำ
ร่วมกัน ได้แก่ การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญประจำปีของหมู่บ้าน ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์เป็นต้น วิถีที่ลูกหลานดูแลรับส่งผู้สูงอายุไปทำ
กิจกรรมที่วัดในวันพระ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลงานบุญต่าง ๆ ส่วนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำสืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษ ประกอบด้วย พิธีพิษฐาน  พระแท่นดงรัง เป็นพิธีที่จัดให้มีขึ้นในสงกรานต์ เกิดจากประเพณีบูชาพระแท่นดงรังในวิหารพระแท่น ณ  
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และมีศักยภาพของบุคคลซึ่งเป็นผู้ผู้สูงอายุประกอบพิธี นอกจากนี้ศักยภาพของกลุ่มทางสังคมที่ปรากฏประกอบด้วย 2 
ลักษณะคือ 
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1.2 กลุ่มระดมแรง ช่วยเหลือกัน ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้การดูแลช่วยเหลือ คัด
กรองสุขภาพ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง อาสาดูแลผู้สูงอายุมีความเชี่ยวชาญดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จัดทำข้อมูล
จำแนกสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ  

   1.3 กลุ่มที่ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิลเทศบาล 
ตำบลพระแท่น ช่วยเหลือเมื่อสมาชิกคลอดบุตร เกิด เจ็บป่วย เสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีกองทุนอื่น อาทิ กองทุน    เพื่อ  ผู้ยากไร้เทศบาลตำบล
พระแท่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการ อสม. กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือไว้ดูแลสมาชิกโดยการจัดสวัสดิการ
ในชุมชน 

 2.  การช่วยเหลือดูแลกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
   ลักษณะของภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่  

2.1 น้ำท่วมฉับพลัน เกิดช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในบางพื้นที่ การช่วยเหลือในชุมชนผ่านคณะกรรมการ ซึ่งมี

การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดการดำเนินงานที่เป็นระบบ ตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือกันหลังจากเกิดเหตุ ก็จะมีการ

ประสานงานกับองค์กรของเอกชน เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด เป็นต้น  

2.2 ลมพายุเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีการเตรียมการประชาสัมพันธ์ ติดตาม

ข่าวสารต่างๆของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  มีการ

ประสานงานเพ่ือเตรียมความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชุมชน   

2.3 ภัยหนาว เกิดช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจ

ความเดือดร้อน และผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน  

2.4  หมอกควันไฟป่า เกิดช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ไม่

มากนัก คณะกรรมการชุมชนร่วมกันรณรงค์การไม่เผาป่าทุกกรณี ในด้านสุขภาพได้มีการให้ความรู้ ความเข้า ในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย การ

ช่วยกันในการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน 

3. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน กรรมการชุมชน ได้มีการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนเพ่ือให้มีการบริการและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ มี

ระบบการประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีสมาชิกของชุมชน หรือชุมชนอื่นใกล้เคียงร้องขอความช่วยเหลือ 
คณะกรรมการชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะให้ความช่วยเหลือทันที โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกความเป็นสมาชิกของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุมชน หน่วยงาน และกลุ่มสมาชิกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อสม. อปพร. กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
ต้น ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ดังแสดงจำนวนทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่มี
ศักยภาพด้านสังคม  
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ตารางที่ 2.2 สรุปจำนวนทนุทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านสังคม 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและครอบครัว 6 8 15 12 22 8 25 15 12 24 8 8 163 
2.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

8 1 1 2 1 2 1  1 3 1 1 22 

3.ระดับหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ 

6  7 2 6  7 1 1 3 5 4 37 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้าน 3  3 2 2 2 3 1  1 1 1 19 
5.ระดับตำบล      1 8      9 
6.ระดับเครือข่าย       1     4 5 

รวมทุนทางสังคม 23 9 26 18 31 13 45 17 14 31 15 18 255 
 

 
2.2 ข้อมูลสถานะสุขภาวะของชุมชน 5 ดา้น 

ตารางที่ 2.3 สถานะประชากรและสังคม 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร์ TCNAP 

จำนวน(คน) % จำนวน(คน) % 

ชาย 2,982 48.01 2,170 47.65 

หญิง 3,229 51.92 2,384 52.35 

รวม 6,211 100 4,554 100 

 
ตารางที่ 2.4 สถานะประชากรแบ่งตามกลุม่อายุและเพศ 

กลุ่มอายุ
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
จำนวน %  จำนวน %  จำนวน %  

0-4 93 4.29 72 2.09 187 4.35 
5-9 154 7.1 152 6.38 306 6.72 

10-14 135 6.22 134 5.62 269 5.91 
15-19 128 5.9 173 7.26 301 6.61 
20-24 156 7.19 159 6.67 315 6.92 
25-29 185 8.53 179 7.51 364 7.99 
30-34 177 8.16 152 6.38 326 7.22 
35-39 175 8.06 189 7.93 364 7.99 



กลุ่มอายุ
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
จำนวน %  จำนวน %  จำนวน %  

40-44 185 8.53 192 8.05 377 8.28 
45-49 181 8.34 212 8.89 393 8.63 
50-54 161 7.42 176 7.38 337 7.4 
55-59 137 6.31 168 7.05 305 6.7 
60-64 92 4.24 127 5.33 219 4.81 
65-69 71 3.27 110 4.61 181 3.97 
70-74 57 2.63 53 2.22 100  2.42 
75-79 42 1.94 62 2.6 104 2.28 

80ปีขึ้นไป 41 7.29 74 3.1 115 10.39 
รวม 2,170 100 384 100 4,554 100 

 
ประชากรทั้งหมด จำนวน  6,211  คน(ตามข้อมูลทะเบยีนราษฎร์)  
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 10. 6 ตารางกิโลเมตร 
ความหนาแนน่ประชากรในพื้นที่ = 582.54.คนต่อตารางกิโลเมตร 
 

ตารางที่ 2.5 แสดงอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.6 แสดงอัตราการพึ่งพงิ 

 
 
 
 
 
 

 

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) อัตราส่วนเพศ  
(ช:ญ 100 คน) 

วัยเด็ก(อายุตำ่กว่า 15 ปี) 382 358 101.93 
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 1485 1600 75.97 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 303 426 72.47 

รวมทุกช่วงวัย  2170 2384 250.37 

กลุ่มอายุ จำนวน(คน) อัตราส่วนพึ่งพิง 

วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) (อัตราการพึ่งพิงวัยเด็ก) 714 24.79 
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 2,880 - 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (อัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุ) 691 23.99 
รวม (อัตราการพึ่งพงิรวม) 4,292 48.78 

9 
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อัตราการพึ่งพงิรวมเท่ากับ 48.78 กล่าวคือ ประชากรวยัแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดเูด็กและผู้สูงอายุรวม 

48.78 คน โดยเป็นวยัเด็ก 24.79 คน วัยสูงอายุ 23.99 คน จะเห็นว่าอัตราการพึ่งพิงวัยเด็ก มากกว่าอัตราการพึ่งพิงวัย

ผู้สูงอาย ุ

ตารางที่ 2.7 แสดงอัตราการย้ายถิ่นของประชากร 

อัตราการยา้ยถ่ินเขา้เทา่กับ 69.19 ต่อพนัประชากร (จํานวนประชากรย้ายถิ่นเข้าประมาณ 69.19 คน 
ต่อจำนวนประชากร) 1,000 คน 

อัตราการยา้ยถ่ินเขา้เทา่กับ 49 ต่อพันประชากร(จำนวนประชากรย้ายถิ่นออกประมาณ  49.16 คน 

ต่อจำนวนประชากร  1,000 คน 
ตารางที่ 2.8  แสดงข้อมูลครอบครัวอบอุน่ 

สถานภาพสมรส จำนวน ร้อยละ 
1) โสด 960 22.37 
2) สมรสจดทะเบียน 1,014 23.63 
3) สมรสไม่จดทะเบียน 1,164 27.12 
4) หม้าย 227 5.29 
5) หย่า 64 1.49 
6) แยกกันอยู ่ 88 2.05 

รวม 3,517 81.95 
 
ตารางที่ 2.9 แสดงการอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
 

สถานการณ์การอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) จำนวน ร้อยละ 

1) เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม ่ 109 47.39 

2) เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม ่ 43 18.69 

3) เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับตาหรือยายหรือปู่หรือย่า 67 29.13 

4) เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับญาติ (น้า อา และอื่นๆ) 11 4.78 

รวม 230 99.99 

สถานภาพสมรส จำนวน อัตรา 
1.) ผู้ย้ายถิ่นเข้า 297 69.19 

2) ผู้ย้ายถิ่นออก 211 49.16 
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เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม ่47.39% เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยูก่ับพ่อหรือแม่ 18.69 % 

เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับตาหรือยายหรือปู่หรือย่า 29.13% เด็กปฐมวัยทีอ่าศัยอยู่กับญาติ (นา้ อา และอื่นๆ) 
 4.78 % 
ตารางที่ 2.10 แสดงการอยูอ่าศัยของเด็กปฐมวัย 
 

ลักษณะการอยู่อาศัยของเดก็ปฐมวัย จำนวน ร้อยละ 
1) เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนศพด.อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 72 57.6 
2) เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนศพด.อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 13 10.4 
3) เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนศพด.อาศัยอยู่กับตาหรือยายหรือปู่หรือย่า 35 28 
4) เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนศพด.อาศัยอยู่กับญาติ (น้า อา และอื่นๆ) 52 4 

รวม 125 100 
เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 57.6 % เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กบัพ่อหรือแม ่10.4 % 

เด็กปฐมวยัที่อาศัยอยู่กับตาหรือยายหรือปู่หรือย่า 28 % เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่กบัญาติ (น้า อา และอื่นๆ) 4 %  
 

ตารางที่ 2.11 แสดงการอยูอ่าศัยของผูสู้งอายุ 
ลักษณะการอยู่อาศัยของผูสู้งอายุ จำนวน ร้อยละ 

ผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานหรือญาติ 7 1.01 
ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ 175 25.32 
ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพียงลำพัง 282 40.81 
ผู้สูงอายุที่ดูแลคนพิการหรือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองได้จำกัด 227 32.85 

รวม 691 99.99 
ผู้สูงอายุที่อยู่รว่มกับลูกหลานหรือญาติ 1.01% ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ 25.32 % ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง 40.81 % 
ผู้สูงอายุเป็นผูใ้ห้การดูแลคนอื่นใน ครอบครัวที่พิการหรอืเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองได้จำกัด 32.85  
 
ตารางที่ 2.12 แสดงอัตราการเข้าเรียนของเด็ก 

ระดับการศึกษา จำนวน อัตรา 

เด็กที่เข้าเรียนปฐมวัย 3-5 ปี 110 100 

นักเรียนที่เข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อายุ 6-14 ปี) 352 100 

อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย 3-5 ปีเท่ากับ 98.84 อัตราการเขา้เรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัย
เรียน(อายุ 6-14 ปี) เท่ากับ 82.68 นักเรยีนออกกลางครันในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(อายุ 6-14 ปี) เท่ากับ 2.09 % 
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2.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 

  - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน่ การปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด และการ 
ประกอบอาชพีอื่น  เช่น  คา้ขาย  รับจ้าง   รับราชการ  ฯลฯ 

พื้นที่ทัง้หมด       ประมาณ  6,625  ไร่     แยกเป็น 
พื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล     ประมาณ    340  ไร ่
พื้นที่ทำการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร ่    ประมาณ  5,000  ไร ่

       พื้นที่ทำการค้าขาย  และประกอบกิจการอื่น ๆ  ประมาณ  1,285  ไร ่
- การปศุสัตว ์เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร 
- การบริการ 

   - สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  3 แห่ง 
   - ปั๊มแก๊ส  จำนวน  1 แห่ง 

- การท่องเที่ยว 
    สถานที่ท่องเที่ยว  คือ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่นี่  ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัติ  เช่น  บ่อบ้วนพระโอษฐ์  วิหารทรมานพระกาย  เขาถวายพระเพลิง  ฯลฯ 

- อุตสาหกรรม 
   มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง 
 

- การพาณิชย์ 

   - ธนาคาร  จำนวน  1 แห่ง 
   - ตลาดสด  จำนวน  3 แห่ง 
   - ร้านสะดวกซื้อ  จำนวน  1 แห่ง 
   - ซุปเปอร์มาเก็ต  จำนวน  2 แห่ง 
   - ร้านทอง  จำนวน  2 แห่ง 
   - ร้านค้าทั่วไป   เช่น    ร้านขายของชำ    ร้านอาหาร    ร้านเครื่องดื่ม    ร้านบริการเสริมสวย      อู่
ซ่อมรถ  ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  ฯลฯ  ประมาณ  290  แห่ง 
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2.2.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
        ศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นมีการจัดการใน     4 ระดับ 

ได้แก่ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน เศรษฐกิจระดับกลุ่ม เศรษฐกิจระดับหมู่บ้านและเศรษฐกิจระดับตำบล 
1. ทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพในการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยมี 

กระบวนการในการจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบใน 3 ลักษณะดังนี้  
1.1 การเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนโดยการทำอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ดฟางของ 

บ้านไร่  การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนบ้านหนองงู 
1.2 การลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ 

ที่เหลือ เช่น มะนาว มะกรูด   โดยนำมาทำน้ำยาเอนกประสงค์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ และนำไปใส่
ในท่อระบายน้ำเพื่อระบายกลิ่นเหม็น 

1.3 การสนับสนุนการออม ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และกองทุนต่าง ๆที่มีการออม เช่น  

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักเย็น  
2. ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับกลุ่มและองค์กร มีการ 

จัดการระดับกลุ่มและองค์กรที่สร้างผลกระทบ 4 คุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 การส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้นำความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา 

มาสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดทางเทคนิค วิธีการทางตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้แก่ กลุ่มทำยาหม่องสตรีอาสาพัฒนา 
กลุ่มทำขนมปัง บ้านหนองงู กลุ่มขนมไทยบ้านไร่  เป็นต้น 

2.2 การส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่ม และส่งเสริมตามความชำนาญ 

เฉพาะของแต่ละหมู่บ้าน เช่น กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อบ้านสำนักเย็น บ้านไร่ บ้านกระโดนโพรง บ้านหนองงูและ     บ้านดอนสาม
หลัง กลุ่มคนเลี้ยงม้า กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนบ้านโปร่งพระแท่น 

2.3 การมีกฎ กติการ่วมกันในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 

พื้นที่ให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจ สามารถสร้างเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่ม ลดรายจ่ายครัวเรือน และให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในชุมชน 

2.4 การจัดสวัสดิการที่เป็นแหล่งทุนให้สมาชิกกู้ยืม เพื่อพัฒนาอาชีพของคนใน 

ชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักเย็น กองทุนส่งเสริมอาชีพการเกษตร
บ้านพระแท่น  

3. ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน  

ตำบลพระแท่นมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน 
สำนักเย็น หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นแหล่งอบรมเกษตรกรและเป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอ 
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4. ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับตำบล 

       ตำบลพระแท่นมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
ชาวนาแปลงใหญ่ บ้านหนองงู หมู่ที่ 11 และกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น ที่ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร มีการดำเนินงาน
เกษตรอินทรีย์ เป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

       ทั้งนี้ ในด้านเศรษฐกิจตำบลพระแท่นมีแหล่งเงินทุนในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน 
ที่ช่วย สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของคนตำบลพระแท่น อาทิ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี        กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักเย็น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ โดยกองทุนเหล่านี้        มีทั้งกองทุนที่
เกิดจากนโยบายภาครัฐและเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้ก็ยังกลุ่มที่อาชีพ อาทิเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านสำนักเย็น กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านดอนรัก กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนและศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุนทั้งหมดนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนของตำบลพระแท่นให้เข้มแข็ง ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ทีดี่  
 
ตารางที่ 2.13 แสดงงานและกิจกรรมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและครอบครัว 19 13 17 12 22 18 27 44 15 13 16 12 228 
2.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

6 4 2 1 2 2 3 4 1 2   26 

3.ระดับหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ 

5  3 2 2  4 5 5 3 5 1 35 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้าน 2  1   1 1  2 1 2 1 11 
5.ระดับตำบล   1  1  5 1     8 
6.ระดับเครือข่าย     1   1    2 4 

รวมทุนทางสังคม 32 17 24 15 28 21 40 55 23 19 23 16 312 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.3 สถานะสุขภาวะของชมุชนด้านเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 2.14 แสดงครัวเรือนที่มีภาระหนีส้ิน 
ภาระหนี้สินของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 

1) ไม่มี 466 41.87 
2)ม ี 647 58.13 

รวม 1,113 100 
 

ตารางที่ 2.15 แสดงครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 

แหล่งเงินกู้ของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
1)สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 278 25.86 

2)ธนาคารพาณิชย์ 88 8.18 
3)สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 193 17.95 

4)กองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชน 429 39.90 

5)เงินกู้นอกระบบ 44 4.09 
 

ตารางที่ 2.16 แสดงครัวเรือนที่มีการออม 
ครัวเรือนที่มีการออม จำนวน ร้อยละ 

1) ไม่มี 626 56.24 

2)มี 487 43.76 

รวม 1,113            100 
 

ตารางที่ 2.17 แสดงครัวเรือนที่มีการออมเงินในกลุ่มออมทรัพย ์
 

แหล่งเงินออมของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 

1)กลุ่มออมทรัพย์ 56 5.2 
2)สหกรณ์ 8 0.74 
3)ธนาคารหมู่บ้าน 8 0.74 
4)สถาบันการเงินชุมชน 97 9.02 
5)กองทุนสวัสดิการชุมชน 55 5.11 

6) ธกส. 175 16.18 
7)ธนาคารออมสิน 185 17.20 
8)สลากออมสิน/สลาก ธกส. 51 4.74 

9)พันธบัตรรัฐบาล 4 0.37 
10)ประกันชีวิตแบบออม 307 28.55 
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11) ทองคำเพชร เครื่องประดับ 203 18.88 

16 
 
 
ตารางที่ 2.18  แสดงข้อมูล คนอายุ 15-59ปี มีอาชีพและมีรายได ้

การประกอบอาชีพและมีรายได้ จำนวน ร้อยละ 
มี 2,421 87.27 
ไม่มี 353 12.73 
รวม 2,774 100 
 
ตาราง ที่ 2.19  แสดงข้อมูลประชากร15-19 ปี มีการประกอบอาชพีและมีรายได ้
การประกอบอาชีพและมีรายได้ของประชากรวัยแรงงานจำแนก
ตามอายุ 

จำนวน ร้อยละ 

15-19 ป ี 247 9.62 
20-29 ป ี 549 21.39 
30-39 ป ี 580 22.60 
40-49 ป ี 669 26.07 
50-59 ป ี 521 20.30 

 
ตารางที่ 2.20 แสดงข้อมูลของคนอายุ 60ปีขึ้นไป มีอาชพีและรายได ้
คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชพีและรายได้ จำนวน ร้อยละ 
ไม่มี 586 84.80 
มี 105 15.19 
รวม 691 99.99 

 
ตารางที่ 2.21 แสดงข้อมูลอัตราการว่างงาน 
อัตราการว่างงานจำแนกตามเพศ จำนวน ร้อยละ 
เพศหญิง 277 56.30 
เพศชาย 163 33.13 

รวม 492 89.43 
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ตารางที่ 2.22 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ 
๑) เกษตรกรรม (ทำนา) 95 3.92 
๒) เกษตรกรรม (ทำไร่) (ระบุ...) 138 5.7 
๓) เกษตรกรรม (ทำสวน) (ระบุ).......... 23 0.95 
๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) (ระบุ).......... 46 1.9 
๕) เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(ระบุ).. 4 0.17 
๖) เกษตรกรรม (ประมง) (ระบ)ุ.......... 2 0.08 
๗) เกษตรผสมผสาน (ระบุ).......... - - 
๘) หัตถกรรม (ระบุ).......... - - 
10) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว 406 16.77 
11)รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน(ระบุ).......... 1,085 44.82 
12) รับราชการ 99 4.09 
13) พนักงานของรัฐ/เอกชน 435 17.97 
14) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37 1.53 
15) อื่นๆ 15 0.62 

 
ตารางที่ 2.23 แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพเสริม 

อาชีพเสริม จำนวน ร้อยละ 
๑) เกษตรกรรม (ทำนา) 51 1.43 
๒) เกษตรกรรม (ทำไร่) (ระบุ...) 55 1.54 
๓) เกษตรกรรม (ทำสวน) (ระบุ).......... 13 0.36 
๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) (ระบุ).......... 68 1.90 
๕) เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)(ระบุ).. - - 
๖) เกษตรกรรม (ประมง) (ระบ)ุ.......... - - 
๗) เกษตรผสมผสาน (ระบุ).......... - - 
๘) หัตถกรรม (ระบุ).......... - - 
10) ค้าขาย (ระบุ).......... 15 0.42 
11)รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน(ระบุ).......... 45 1.26 
12) ธุรกิจส่วนตัว(ระบุ).......... 6 0.16 

 



18 
 
.3  ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

       2.3.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
    - น้ำ 
          น้ำเพื่อการเกษตร  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว  สระสาธารณะ  และคลองท่า
สาร – บางปลา  ซึ่งเป็นคลองชลประทาน  1  แห่ง  โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำข้างต้นในการเกษตร  และอื่น ๆ 
 
  - ป่าไม้ 
    พื้นที่ป่าไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  มีพื้นที่ประมาณ  1,344  ไร่ เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  
ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ  โดยกรมป่าไม้ได้ต้ังให้เปน็วนอุทยานพระแท่นดงรัง  ซึ่งเป็นปา่สงวน
แห่งชาต ิ  

- ภูเขา 

       เทศบาลมภีูเขาเป็นลักษณะภูเขาขนาดเล็ก ซึ่งเราเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง 
 
  - การจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบาลตำบลพระแท่น  ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเองทั้งหมด  โดยใช้ถังขยะพลาสติก
เป็นภาชนะเก็บขนมูลฝอย  การดำเนินการจัดเก็บขยะ  ประกอบด้วย 
  - รถบรรทุกขยะ    จำนวน  2   คัน 
  - พนักงานประจำรถขยะ   จำนวน   4   คน 
 

2.3.2 ศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม 
        ข้อมูลศักยภาพชุมชนการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น สามารถสรุปได้ 3 

ส่วน ได้แก่ 1)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2)การจัดการมลพิษ 3)การจัดการภัยพิบัติ และ 4)การจัดการสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อตอ่สุขภาพของคนในชุมชน ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน น้ำ 
1.1 การจัดการดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลพระแท่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

มีหมอดินอาสาตำบลและหมอดินอาสาหมู่บ้าน ทำหน้าที่สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
ได้รับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจากกรมพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชประเภทปรับปรุงดิน นอกจากนี้มีการรวมกลุ่มจัดการบำรุง
ดินในระดับครัวเรือน ด้วยโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้หรือขยะเปียก ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้น้ำหมักชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน พืชผักสวนครัว การเกษตร ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยลดขยะในเขตเทศบาลทำให้สามารถแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษขยะได้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่นนำนวัตกรรม KEY HOLE GARDEN (แปลงผักหมักปุ๋ย
ในจุดเดียว) มาใช้ จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดให้ครัวเรือนและชุมชนอื่น  
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1.2 การจัดการน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่น ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
จำนวน1 สาย ได้แก่ คลองท่าสาร-บางปลา สามารถใช้อุปโภค และทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งน้ำมีไม่เพียงพอ จึงมีการ
รวมกลุ่มคณะกรรมการจัดการน้ำขึ้น โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านละ 2 คน ทำหน้าที่เฝ้าระวังและจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ในการ
อุปโภค และการเกษตรของประชาชน 

2. การจัดการมลพิษ มลพิษที่พบในพื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่นประกอบด้วย  

๔ ลักษณะคือ 

2.1 ปัญหาขยะ เดิมเทศบาลบริการจัดวางถังขยะเป็นจุดรับขยะ ให้กับประชาชนใน 

พื้นที่รับผิดชอบ และด้วยวิถีความเจริญ ทำให้เกิดปัญหาขยะจำนวนมาก ถึงวันละ 5 ตัน โดยกลุ่มขยะทองคำ แกนนำการคัด
แยกขยะประจำหมู่บ้าน เครือข่าย ทสม.ตำบลพระแท่น และ 4 ภาคีในพื้นที่ มีการรวมตัวกันดำเนินการด้านการจัดการขยะใน
ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนจัดการขยะที่ต้นทางตามบริบทพื้นที่ จัดตั้งกลุ่มตำรวจขยะ ลด
ขนาดถังขยะ กำหนดตารางจัดเก็บ และจัดระบบจัดการขยะเปียก ซึ่งนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ ข้าวหมูกู้โลก ขยะรีไซเคิล จัดให้
เอกชนเข้ามารับซื้อ และจัดตั้งเป็นกองทุน เป็นต้น 

2.2 ปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาล มีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่ประชาชนมีการจัดการที่ดี เทศบาลตำบลมีการออกเทศบัญญัติ ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้มาตรฐาน  

3. มลพิษด้านอากาศ เนื่องจากให้ช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ทุกปี พื้นที่ 
จะได้รับผลกระทบจากไฟไหม้อ้อย คนในพื้นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เทศบาลตำบลพระแท่น 
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง มีการให้ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผ่านเสียงตามสาย 
กรณีไฟป่า มีการทำแนวกันไฟร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ทำให้สามารถจัดการปัญหาได้ 

4. การจัดการภัยพิบัติ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ยังมีบางส่วนได้รับ 

ผลกระทบ ในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมฉับพลัน  เทศบาลตำบลพระแท่นจึงดำเนินการจัดการปัญหาพิบัติเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
4.1 ระยะก่อนเกิดเหตุ มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 1) การเตรียมทีมโดย 

กองสาธารณภัย มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ให้มีทักษะในการรับมือกับอุบัติภัยแต่ละประเภท              2) การ
จัดเตรียมความพร้อมของทรัพยากรได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ เขตพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น 

4.2 ระหว่างเกิดเหตุ มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบให้ 

เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสาธารณสุข การใช้ชีวิต
ขณะเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นต้น 

5. ระยะหลังเกิดเหตุ เทศบาลตำบลพระแท่นได้ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทา 
ทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ช่วยเหลือ เช่น ปกครองอำเภอท่ามะกา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือกับ
ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ 
ดังแสดงจำนวนทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับที่มีศักยภาพด้านสภาวะแวดล้อม ในตารางที่ 2.24 
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ตารางที่ 2.24 แสดงข้อมูลสรุปจำนวนทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและ
ครอบครัว 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 372 

2 .ร ะดั บ ก ลุ่ ม ท า ง
สังคม องค์กรชุมชน 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

3.ระดับหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ 

4  3    2 2  3  1 15 

4 . ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 
หมู่บ้าน 

1      1 1  1  1 5 

5.ระดับตำบล 1      3      4 
6.ระดับเครือข่าย  1           1 
รวมทุนทางสังคม 38 31 34 31 32 31 37 34 31 35 31 35 411 

 

 
 

2.3.3 สถานะสุขภาวะของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2.25 แสดงข้อมูลการจัดสิ่งแวดล้อมของครัวเรอืน 

การจัดสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
1)มีการถ่ายเทอากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน 205 19.06 
2)มีการทำความสะอาดในบา้น 551 51.25 
3)มีความปลอดภัยม่ันคงของครัวเรือน 436 40.55 
4)มีการจัดการขยะในครัวเรอืน 964 89.67 
5)มีการดูแลรักษาบริเวณภายนอกบ้าน - - 
6)มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ 322 29.95 
7)มีการจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค 1,031 95.90 
8)การเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในชุมชน 673 62.60 
9)การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน 157 14.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 



21 
ตารางที่ 2.26 แสดงข้อมูลการถ่ายเทอากาศ/แสงสวา่งภายในบา้น 

การถ่ายเทอากาศ/แสงสวา่งภายในบ้าน จำนวน ร้อยละ 
1)มีการจัดบ้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้นไม่อบอ้าว 1,113 100 
2)มีแสงสว่างส่องถึงภายในบ้านได้อยา่งเพียงพอ 205 - 
 
ตารางที่ 2.27 แสดงข้อมูล ความปลอดภัย/มั่นคงของบา้นเรือน 

ความสะอาดภายในบ้าน จำนวน ร้อยละ 
1) การดูแลและซ่อมแซมตัวบ้านให้อยู่ในสภาพดี ม่ันคง แข็งแรง 338 77.52 
2) การจัดเก็บ บำรุงรักษา และตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย 

215 49.31 

3) การจัดทำทางลาดเอียงเพื่อใช้แทนการเดินขึ้นลงบันได 19 4.36 
4) การจัดทำราวในการเกาะยึดหรือจับในบริเวณบ้าน 23 5.28 
ตารางที่ 2.28 แสดงข้อมูล การจัดการขยะภายในครัวเรือน 
การจัดการขยะภายในครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
1) มีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 855 88.69 
2) การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่  (ชุมชน เอกชนหรือบริการ
สาธารณะโดยรัฐ) 

855 88.69 

3) นำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน) 0 0 
4) การฝัง 59 6.12 
5) การเผา 74 7.68 
6) การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 79 8.19 
7) การคัดแยกขยะ 550 57.05 
8) งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่น
ทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)  

197 20.43 

9)ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ 197 20.43 
 
ตารางที่ 2.29 แสดงข้อมูล การดูแลรักษาบริเวณภายนอกบ้าน 

การดูแลรักษาบริเวณภายนอกบ้าน จำนวน ร้อยละ 
1)มีการทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านให้สะอาด 905 84.18 
2)มีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้าน 875 81.39 
3)มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น คว่ำกะลา กระป๋อง หรือภาชนะที่อาจ
มีน้ำขังได ้

723 67.25 
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ตารางที่ 2.30 แสดงข้อมูล การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ 

การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ จำนวน ร้อยละ 
1)มีกรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายนำ้สาธารณะ 
มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ 
 

23 7.14 

2)มีกรณีอยู่หา่งจากแหล่งนำ้และไม่มีท่อ3)ระบายน้ำเชือ่มกับรางระบายน้ำ
สาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร กอ่นปล่อยน้ำซึมลงผิวดนิ และไม่มีน้ำ
ขัง 

150 46.58 

4)มีการใช้วสัดุหรืออุปกรณป์้องกันการเกิดควันหรือฝุน่ละออง 111 34.47 
5)มีการใช้วสัดุหรืออุปกรณป์้องกันการเกิดเสียงดงัรบกวน 19 5.9 
6)มีการป้องกนัอันตรายจากการใช้สารเคม ี 186 57.76 
7)มีการจัดเก็บสารเคมีที่เปน็อันตรายใหม้ิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก 167 51.86 
8)มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคม ี   57 17.7 
 
ตารางที่ 2.31 แสดงข้อมูล การจัดการน้ำสำหรบัการอปุโภคและบริโภค 

การจัดการนำ้สำหรบัการอปุโภคและบริโภค จำนวน ร้อยละ 
1)มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด เพียงพอตลอดปี 950 92.14 
2)มีภาชนะเกบ็กักน้ำอุปโภค บริโภค สะอาดมีฝาปิด และรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

192 1,862 

3)มีการจัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการ
บริโภค 

819 79.44 

4) มีน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ที่สะอาด เพียงพอตลอดปี 950 92.14 
5)มีภาชนะเก็บกักน้ำ สะอาดมีฝาปิดและรักษาความสะอาด
สม่ำเสมอ 

65 6.3 
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ตารางที่ 2.32 แสดงข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรอืนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จำนวน ร้อยละ 

1)การเก็บขยะในทีส่าธารณะ เช่น แม่นำ้ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล 59 8.77 
2)การขุดลอกคูคลอง - - 
3)การปล่อยสัตว์ป่า/สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ - - 
4)การเก็บกวาดบริเวณบ้านให้สะอาด 551 81.87 
5)การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม 197 29.27 
6)การปลูกป่าไม้ / ป่าชายเลน  186 27.64 
7)การทำแนวป้องกันไฟป่า / การลาดตระเวนตรวจป่า 10 1.49 
8)การอนุรักษ์ดิน/น้ำ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้า
แฝก 

19 2.8 

ตารางที่ 2.33 แสดงข้อมูล การจัดการพลังงานและอนรุกัษ์พลังงาน 
การจัดการพลงังานและอนรุกัษ์พลังงาน จำนวน ร้อยละ 

1)การมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 1,113 100 

2)การอนุรักษ์พลังงาน 689 64.09 

ตารางที่ 2.34 แสดงข้อมูล การมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน 
การมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 

1)ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,113 100 

2)ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าผลิตเอง - - 
 

ตารางที่ 2.35 แสดงข้อมูล การอนุรักษ์พลังงาน 
การอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ร้อยละ 

1)ลดการใช้ไฟฟ้าในบางช่วงเวลา 296 42.96 
2)ลดการใช้ใช้พลงังานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง 
พลังงานแสงอาทิตย ์

- - 

3)ใช้เครื่องมือและอุปกรณท์ีม่ีประสิทธิภาพสูง เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟา้เบอร์ 5 หลอดผอมประหยดัไฟ 

414 60.08 

4)อุปกรณ์เพิม่ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เชน่ เตาถ่าน 
ประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวล 

326 47.31 

5)ใช้จักรยานแทนการใชร้ถยนต์และรถจักรยานยนต ์ 350 50.79 
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ตารางที่ 2.36 แสดงข้อมูล ปัญหาภัยพิบัติที่กระทบครวัเรือน 

ครัวเรือนที่ไดร้ับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน ร้อยละ 
1)น้ำท่วม 1 25.00 
2) ดินถล่ม - - 
3)ไฟป่า - - 
4) ภัยแล้ง - - 
5) พาย ุ 3 75.00 
6) แผ่นดินไหว - - 
7) น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล - - 
 
ตารางที่ 2.37 แสดงข้อมูล การจัดการปญัหาภัยพิบัตทิี่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 

การจัดการปญัหาภัยพบิัตทิี่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
1) มีการเตรียมอุปกรณ์ หรือของใช้จำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4 100 
2) อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภยั - - 
3) ซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้านเรือน 3 75.00 
4) ร่วมประชุมวางแผนป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา 4 100 
5) ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ 4 100 
6) ร่วมสำรวจข้อมูล 4 100 
7) ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภยั 4 100 
8) ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนภัยพิบัต ิ - - 
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2.4 ศักยภาพด้านสุขภาพ 
       2.4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ 

          เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต ด้วยเหตุนี้ตำบลพระแท่นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนและ
ศักยภาพในด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ โดยทุนและศักยภาพในด้าน
สุขภาพ ได้แก่ กลุ่มควบคุมโรคติดต่อเคลื่อนที่เร็ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.ตำบลพระแท่น ศูนย์
สาธารณสุข กลุ่มจักรยานบ้านดอนรัก ชมรมจักรยานรักษ์โลกรักสุขภาพเทศบาลตำบลพระแท่น ชมรมผู้สู งอายุ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ชมรมแม่บ้านอสม. เป็นต้น ซึ่งทุนและศักยภาพเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกและมีคุณภาพ ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
หน่วยงานที่ให้บริการได้แก ่ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน     1    แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน    จำนวน     3    แห่ง           

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จำนวน     3    แห่ง 
 

2.4.2 ศักยภาพชุมชนด้านสขุภาพ 
        ตำบลพระแท่นเป็นพื้นที่ที่มเีขตการปกครอง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล เดียวกันและมีการ

จัดการตนเองแบบชุมชนเทศบาล สรุปศักยภาพด้านสขุภาพตามลักษณะการดูแลสขุภาพโดยชุมชน 3 ลักษณะ ดังนี ้
        1. การบริการของหน่วยบริการสุขภาพ  การบริการของหน่วยบริการสุขภาพ ในพื้นที่รับบริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรค บริการส่งเสริมสุขภาพ ฝากครรภ์ ให้ภูมิคุ้มกัน 
บริการวางแผนครอบครัวโดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวของโรงพยาบาล เป็นต้น กรณีเกินขีดความสามารถจะส่งต่อไปที่
โรงพยาบาลมะการักษ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพระแท่น ในภารกิจด้านการบริการได้ร่วมกับอาสาสมัคร
เยี่ยมบ้านผู้ที่ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหากลุ่มเสี่ยง     ถ้าพบความผิดปกติจะประสานส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลมะการักษ์ การรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัด โรงเรียนให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น 

2. การดแูลสุขภาพและการช่วยเหลือดูแลกันโดยชุมชน เป็นศักยภาพในการช่วยเหลือ 

ดูแลสุขภาพโดยตรง ได้แก่ การมีอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลครอบคลุม 12 หมู่บ้าน รวม 94 คน มี Care Maneger  
1  คน    มี Care Giver   7  คน ที่ผ่านการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้การ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 8 คน โดยการเยี่ยม และให้การดูแลสุขภาพที่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าของเทศบาล ส่วนศักยภาพที่
จัดการด้านสุขภาพโดยอ้อม ได้แก่ การมีกองทุนต่างๆ ที่เอื้อให้มีสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ให้การดูแลเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย เสียชีวิต กองทุนเพื่อผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสำนัก
เย็น สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
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3. เทศบาลสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผ่านเทศบัญญัติ และผ่าน 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่ มีงานและกิจกรรมใน ๒ ส่วน ได้แก่ 1) การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน อาทิ ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ชมรมหมอนวดน้อย ชมรมสุขภาพในโรงเรียน เป็นต้น      2) สนับสนุนให้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ได้แก่ เทศบาลตำบลพระแท่นได้สนับสนุนการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวก โดยจัดให้มี
สถานที่ออกกำลังกายในชุมชน จำนวน  34   จุด 160 ตัว ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย การจัดพื้นที่เล่น
กีฬาในแต่ละชุมชน  สนามกีฬาชุมชน ลานกิจกรรมในวัด เป็นต้น ดังแสดงจำนวนทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับที่มีศักยภาพด้าน
สุขภาพ  
 
ตารางที่ 2.38  แสดงข้อมูล สรุปจำนวนทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านสุขภาพ 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16  

1.ระดับบุคคลและครอบครัว 16 11 7 6 8 6 9 8 7 12 7 5 93 
2 .ร ะดั บ ก ลุ่ ม ท า งสั งค ม 
องค์กรชุมชน 

           2 2 

3.ระดับหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ 

3  1 3 7 4 4 1 2 5 4 1 35 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้าน 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14 
5.ระดับตำบล       10      10 
6.ระดับเครือข่าย       1      1 
รวมทุนทางสังคม 20 12 9 10 16 11 26 10 10 18 13 9 155 

 

2.4.3 สถานะสุขภาวะของชมุชนด้านสขุภาพ 
ตารางที่ 2.39 ร้อยละของผูม้ีพฤติกรรมเสีย่งด้านสุขภาพ 

 

พฤติกรรมเสีย่งด้านสุขภาพ จำนวน ร้อยละ 
1. ดื่มสุราเป็นประจำ  485 11.30 
2. สูบบุหรี่เป็นประจำ  394 9.17 
3. อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่ 

      ประจำทุกวัน 
- - 

4. นั่งๆ นอนๆ ไม่ค่อยได้ทำงาน 182 4.2 
5. ไม่ได้ออกกำลังกาย 657 15.30 
6. สวมหมวกนิรภัย 299 6.96  

7.อื่นๆ   
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 ตารางที่ 40 แสดงข้อมลูภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 
 

ผู้มีภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ จำนวน ร้อยละ 
1. ใช้สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกันตนเองไม่เหมาะสม  209 21.11 
2. ทำงานในบริเวณที่มีการสูดดมสารเคมี สารระเหยที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  
108 10.91 

3. การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 74 7.47 
4. ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง 269 27.17 
5. ทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือควัน 241 24.34 
6. ขาดความรู้ ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 82 8.28 
7. ทำงานในลักษณะนั่ง หรือยืนในท่าเดิมนานๆ หรืออยู่ในท่าเดิม

นานๆ 
95 9.60 

8. ทำงานในที่ที่ร้อนอบอ้าว หรือเย็นมากกว่าปกติ 248 25.05 
 
ตารางที่ 41 แสดงข้อมลู คนวัยแรงงาน(25-59 ปี)  ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 

 

โรคเรื้อรัง จำนวน ร้อยละ 
1. เบาหวาน   199 8.73 
2. ความดันโลหิตสูง  467 20.79 
3. ปวดข้อ ข้อเสื่อม  191 8.38 
4. หัวใจ  30 1.31 
5. มะเร็ง  16 0.70 
6. เก๊าท์  24 1.05 
7. ไตวาย  9 0.39 
8. อัมพาต  13 0.57 
9. อื่นๆ   

 
 
 
 
 
 
 



28 
 ตารางที่ 42 แสดงข้อมลู มีสทิธิในระบบหลักประกันสขุภาพ 

สิทธ/ิสวสัดิการในการรักษา จำนวน ร้อยละ 
1. สิทธบิัตรทอง (30 บาท) 3,255 75.83 
2. ประกันสังคม 487 11.34 
3. กองทุนเงินทดแทน - - 
4. สวัสดิการข้าราชการหรือบำนาญ 94 2.19 
5. สวัสดิการพนักงานรัฐวสิาหกิจ 9 0.20 
6. สวัสดิการขององค์กรอิสระของรัฐ - - 
7. สวัสดิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - - 
8. ประกันสุขภาพเอกชน 132 3.07 
9. กองทุน/สวัสดกิารชุมชน 550 12.81 
10. สวัสดิการที่รัฐจัดให้ 387 9.01 
 

ตารางที่ 43 แสดงข้อมลูผู้ที่มีการเจ็บป่วยที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการในพื้นที่ 5 อันดับแรก ในระยะ 1ปทีี่ผ่านมา 
การเจ็บป่วย จำนวน ร้อยละ 

1. ท้องเสีย/โรคกระเพาะ 245 9.8 
2. ปอดบวม -  
3. เบาหวาน 962 38.48 
4. ความดันโลหิตสูง 2,087 83.48 
5. ถุงลมโป่งพอง -  

 
ตารางที่ 44 แสดงข้อมลู ผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังในรอบ 1 ปี 

 

ผู้ที่มีการเจ็บปว่ยเรื้อรังและรบัการดูแลรักษาในรอบ 1 ปี จำนวน ร้อยละ 
1. กินยา/ฉีดยา อย่างต่อเนื่อง 650 82.69 
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

ควบคุมความเครียด อื่นๆ 
608 77.35 

3. เฝา้ระวังและสังเกตอาการผิดปกต ิ 775 98.60 
4. ไปรับการตรวจร่างกายอยา่งต่อเนื่อง 612 77.86 
5. การดูแลทางดา้นอาหาร เชน่ การป้อนอาหาร การให้อาหารทางสาย

ยาง 
19 2.41 

6. การทำกายภาพบำบัด 19 2.41 
7. การใช้สมุนไพร   
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ตารางที่ 45 แสดงข้อมลู ผู้ให้การดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย ในรอบป ี

 

ผู้ให้การดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย ในรอบปี จำนวน ร้อยละ 
1. ดูแลตนเอง 2,589 64.37 
2. สมาชิกในครอบครัวดูแล 3,450 85.78 
3. อสม.  640 15.91 
4. อาสาสมัครอืน่ๆ  20 0.5 
5. กลุ่ม/ชมรมต่างๆ (เช่น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ)  21 0.52 
6. พยาบาล  383 9.52 
7. แพทย์ 916 22.77 
8. พระสงฆ์/ผูน้ำศาสนา 1 0.02 
9. หมอพื้นบ้าน/หมอสมุนไพร 20 0.5 

   
 ตารางที่ 46 แสดงข้อมลู ผู้มสีภาวะการเจบ็ป่วยเรื้อรัง 
 

สภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน จำนวน ร้อยละ 
1. ป่วย ไปไหนมาไหนได ้ 309 85.6 
2. ป่วยอยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ 50 13.85 
3. ป่วย นอนติดเตียง 4 1.11 

 

ตารางที่ 47 ผูแ้สดงข้อมูล ทีม่ีภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาในรอบ 6 เดือน จำแนกตามภาวะฉุกเฉนิ 
 

ภาวะฉุกเฉินทีต่้องรักษา จำนวน ร้อยละ 
1. ไข้สูง ชัก 170 35.05 
2. หอบเหนื่อย 47 9.69 
3. เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 222 45.77 
4. หมดสติ - - 
5. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 22 4.54 
6. บาดเจ็บจากการทำงาน เช่น ตกจากที่สูง ของหล่นทับ 67 13.81 
7. บาดเจ็บจากการถูกสัตว์ทำร้าย เช่น สุนัขกัด งูกัด 5 1.03 
8. บาดเจ็บจากเหตุอื่น ๆ เช่น หกล้ม ถูกของมีคมบาด ถูกของหนักตก

ทับหรือกระแทก ถูกทำร้ายร่างกาย จมน้ำ 
6 1.24 
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2.5 ศักยภาพของชุมชนด้านการเมืองการปกครอง  
2.5.1 ข้อมูลพืน้ฐานดา้นการเมืองการปกครอง 

เทศบาลตำบลพระแท่น ประกอบด้วย 2 องค์กร คือ สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร  
-สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ตราเทศบัญญัติอนุมัติงบประมาณ
และพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดและตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 
      1. เขตการปกครอง 
          เทศบาลตำบลพระแท่น  เดิมเป็นสุขาภิบาลพระแท่น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่อง  จัดตั้ง
สุขาภิบาลพระแท่น  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า  ท้องถิ่นบางส่วนของตำบล
พระแท่น  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้  เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุง
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495  จึงให้ยก
ฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลพระแท่น   อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  มีชื่อว่า  “สุขาภิบาล  
อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ทำ
ให้สุขาภิบาลพระแท่น  ได้รับการ   ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลพระแท่น  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 
 
     2. ข้อมูลการเลือกตั้ง 
         การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2556 
 มีจำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี ้       
    - ผู้มีสิทธเิลือกตั้ง   นายกเทศมนตรี  4,348 คน มาใช้สิทธเิลือกตั้ง 3,770 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.71 
          - ผู้มีสิทธเิลือกตั้ง   สมาชิกฯ เขต 1  2,348 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,022 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 86.11 
 - ผู้มีสิทธเิลือกตั้ง   สมาชิกฯ เขต 2  1,992 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,744 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 87.55 
 

 
 2.5.2 ศักยภาพชุมชนการจดัการตนเองดา้นการเมือง การปกครอง  
                  ศักยภาพชุมชนการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง ปรากฏใน 2 ลักษณะดังนี ้

1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลพระแท่นดำเนินการสร้างการมีส่วน 

ร่วม ด้วยวิธีการทำประชาคมเพื่อให้ได้แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาเทศบัญญัติ โดยแต่ละกรณีต้องมีผู้เข้าร่วมเวทีมากกว่าครึ่ง
ของครัวเรือนในพื้นที่เสมอ 

2. การมีกฎ กติกา ร่วมกัน ปรากฏให้เหน็ใน 2 ระดับได้แก่ 1) การมีกฎ กติกา ระดับกลุ่ม  
ได้แก ่กลุ่มอาชีพที่ทำข้อตกลงกันในการผลิตสินคา้ และการขายสินค้าร่วมกัน กองทุนสวสัดิการมขี้อตกลงกับสมาชิกในการสง่
เงินออม และการให้สวัสดิการที่เป็นธรรม การจัดการขยะของครัวเรอืนที่ไม่ใช้ถังขยะแต่แยกขยะด้วยห่วงทองคำ (มีลักษณะ
เป็นถุงตาข่าย มีปากดัดเป็นวงกลมด้วยเหล็ก) เป็นตน้ และ 2) กฎ กติกา ระดับชุมชน  
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ตารางที่ 48 สรุปจำนวนทุนทางสงัคมสะท้อนศักยภาพชมุชนด้านการเมืองการปกครอง 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและ
ครอบครัว 

43 13 13 12 12 42 12 12 12 12 12 12 207 

2 .ร ะดั บ ก ลุ่ ม ท า ง
สังคม องค์กรชุมชน 

             

3.ระดับหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ 

 1  2   2     1 6 

4 . ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 
หมู่บ้าน 

1   1 1 1 1 3  1 1 1 11 

5.ระดับตำบล 1   1   1      3 
6.ระดับเครือข่าย            2 2 
รวมทุนทางสังคม 45 14 13 15 13 43 16 15 12 13 13 16 229 

 

 
2.5.3  สถานะสุขภาวะของชมุชนด้านการเมืองการปกครอง 

 

ตารางที่ 49 แสดงข้อมลู การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จำนวน ร้อยละ 
1) ร่วมเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น 59 1.37 
2) ร่วมเสนอกฎหมายระดับชาติ (พรบ.)   

3) ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 285 6.64 
4) ร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 78 1.81 
5) ร่วมทำประชาพิจารณ์/ร่วมประชามต ิ 375 8.75 

6) ร่วมเวทีประชาคม/ร่วมประชุมหมู่บา้น 350 8.15 

7) ร่วมทำแผนชุมชน/ตำบล 4.8 1.04 
8) ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ   
9) ร่วมกจิกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชน   
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ตารางที่ 50 แสดงข้อมลู ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือน 

ช่องทางการสือ่สารของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ 
๑) การบอกต่อ (ปากต่อปาก) 721 29.14 
๒) การใช้โทรศัพท์มือถือ 526 21.26 
๓) การใช้โทรศัพท์บ้าน 4 0.16 
๔) การใช้โทรศัพท์สาธารณะ - - 
๕) การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 207 8.3 
๖) ใช้งานจดหมายเล็กทรอนิกส์ (e-mail) - - 
๗) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) - - 
๘) การส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย 86 3.4 
๙) ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ ์ - - 
๑๐) เสียงตามสาย/หอกระจายขา่ว 504 20.37 
๑๑) วิทยุชุมชน 150 6.06 
๑๒) เวทีประชุม/ประชาคม 276 11.15 

2.6 ศักยภาพชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. การคมนาคมขนส่ง 
     เทศบาลตำบลพระแท่น  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ 
     1.1 ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  346    ถนนสายกำแพงแสน - พนมทวน 
     1.2 ทางหลวงจังหวัด   หมายเลข  3081  ถนนสายท่าเรือ – พระแท่น 
     1.3 ทางหลวงท้องถิ่น  จำนวน 54 สาย 
  2. การไฟฟ้า 
      การให้บริการด้านไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น  ดำเนินการโดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  นอกจากนี้ตามถนนและซอยต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาลได้จัดให้
มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก 
           3. การประปา  
      การให้บริการด้านการประปา  เป็นการดำเนินการโดยการประปาเทศบาลตำบลพระแท่น        มีระบบ
ประปาผิวดินขนาดกำลังผลิต  50  ลบ.ม./ชม.  จำนวน  1  แห่ง  และระบบประปาผิวดินขนาด กำลังผลิต  20  ลบ.ม./ชม.  
จำนวน  1  แห่ง 
  4. โทรศัพท์ 
                การให้บริการด้านโทรศัพท์  ดำเนินการโดยองค์การโทรศัพท์  สาขาอำเภอท่ามะกา  และ  ทศท.  สาขา
อำเภอท่ามะกา  
  5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       การให้บริการไปรษณีย์โทรเลข  เป็นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  จำนวน  1  แห่ง 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 

 
 
 

 1.1  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทศัน์ และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ   
1. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้น
ตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยัง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม
อื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน
ระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้าน
ความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหา
การใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสรมิคนในชาติใหย้ึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทาย
มากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การ
ลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะสง่ผลตอ่การพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่

การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้า
ทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความ
ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยาย
อิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิด
การย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รฐั อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง 
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ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่
จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการ
ลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมี
ขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไป
เรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึง
อาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน  
ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมี
แนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขา
การผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซ
เบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ     การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์
ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมาก
ขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มี
ระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะ
ระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็นได้ว่าบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการ
สร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความ
หลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ 
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พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึง
ความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต
จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอด
ไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และ ย่ังยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชน
ที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่
สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ
อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเปน็ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม โดยการประเมนิผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาต ิ
6) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเขา้ถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตรช์าติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกนัและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง                                                       
ของชาติ 



39 
 

(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่
 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมติิ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนทอ้งถิ่นในการพฒันา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีว ิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
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4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมีเท่าทีจ่ำเปน็ 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สงัคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทกุขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข
ที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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1. ภาพรวมการพัฒนาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2 เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่ง และยัง่ยนื  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
4.10ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

5. การขับเคลือ่นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
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1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลตำบลพระแท่นนั้นตั้งอยู่ภาคกลาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคกลาง  
     กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เพือ่
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกำหนด
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจั ดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1 
  จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม  
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี และ ราชบรุ ี
 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร 
การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 

การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย 

 
พันธกิจ 
  1. ปรับโครงสร้างการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ และ 
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลกรอดพ้น กับดักรายได้
ปานกลางสู่การมีรายได้ ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
  2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ
รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดาเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
  3. ปรับปรุง สนับสนนุและสง่เสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ที่มกีาร
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
  4. พัฒนาระบบติดตามและประเมนิผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจงัหวัดให้
บรรลผุลตามวัตถุประสงค ์
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เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน 

(มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน) 
 

 -เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
 -ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 -ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนคีวามก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่น้อย 
กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไมน่้อยกว่า 0.6229) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ระดับนานาชาติ ที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ 
จนถึงปลายน้ำ โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคม ีและพัฒนาพันธุพ์ืช  พันธุ์สัตว์ สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบ
รับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณก์ารท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวาร-วดี ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
  เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เป็นกรอบในการ
ดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การมี       อีเวนท์ หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม 
ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นประตู 
เชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 
กับสนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก 
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  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณชิยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชมุชนและ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
  เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพื่อยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0   เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน ซึ่งจะทาให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

 

แผนพัฒนาจงัหวัดกาญจนบรุี 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบรุี 

“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
พันธกิจ 
  1.พัฒนาทนุมนุษย์ ทุนทางสังคม และคณุภาพชีวิตอยา่งทั่วถึง 
  2.เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินในพืน้ที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน 
  3.สนบัสนนุการจัดทำแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
  4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยว
ปลอดภัย 
  5.จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม
ปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
  6.พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายในการค้า
ชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
  8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 
 
เป้าประสงค์รวม 
  1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการดำรงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระบบผังเมือง 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน 
หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 
  2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
  3.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจรอย่าง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กำหนดผังพื้นที่การเกษตร (Zoning) อย่าง
เหมาะสม 
  4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนา  
  1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.พัฒนากลไกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมาใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
  4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
  5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล 
  6.พัฒนากลไกและส่งเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
  7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตำบล 
  8.พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม 
  9.วิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี 
  10.พัฒนาทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
  1.การบูรณาการและผนึกกำลังร่วมกันทุกภาคส่วนในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
  2.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ 
  3.เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความมั่นคง 
  4.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ 
  5.ส่งเสริม และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย 
  6.พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  7.ศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
  8.พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ และเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
 กลยุทธ์การพฒันา 

1. ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2. จัดศูนย์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุร ี
3. พัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการการท่องเทีย่วเชิงพื้นที ่
6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และเสน้ทางการท่องเที่ยวปลอดภัย 
7. ส่งเสริมการวจิัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

             9.  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องเล่นและสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
 กลยุทธการพฒันา 

1. ส่งเสริมและพฒันาระบบข้อมูล แผนพัฒนาระบบเกษตร และการดำเนินงานขับเคลื่อนอย่าง 
สอดคล้องกับบริบทพื้นที ่

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต การแปรรูป 
การจำหน่ายภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
                   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างธรรมนูญ ความสุขชุมชน 
และใช้ให้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  6. ส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตร 
  7. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 
  8. จัดตั้งตลาดกลางการเกษตร ในพื้นทีเ่หมาะสม สร้างร้านค้าของชมุชน จัดพื้นทีโ่ซนนิ่งการเกษตรทุก
ชนิด ทั้งพืชหลัก ผลไม้ พืชพัก ไม้ดอก ปศุสัตว์ ประมง 
  9. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้มีเสถียรภาพ 
  10.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  11. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทนุพัฒนาเกษตรกรจากความร่วมมือโดย รัฐ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพเิศษ และการคา้ชายแดน 
 กลยุทธการพฒันา 
  1. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
  4. ยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล 
  5. ส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เชื่อมโยง 
  7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 
  8. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและประเทศอื่นๆ  
  9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
  10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 - 2564 
 

จุดยืน 
พัฒนาคุณภาพชีว ิตให้มัน่คงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชพี  และรายไดเ้พิ่มขึน้ โดยคำนึงถึง  

การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยนื  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
" เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีว ิตได้มาตรฐาน  การ

ให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC"  
 

วิสัยทัศน ์
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 

2. พัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  

3. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสนิค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมือง   

4. พัฒนาและปรบัปรุงสถานทีท่่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    

5. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

6. สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลจดัการสถานทีท่่องเที่ยว   

7. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   

8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   

9. ส่งเสริมสนบัสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

10.  ปรับปรงุ  จัดหาและพัฒนาแหล่งนำ้สำหรับอุปโภค บริโภค   

11.  การจัดทำผังเมืองและผังเมอืงรวม   

12.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มมีาตรฐานและปลอดภัย   

13.  ส่งเสริมการศกึษาให้ได้มาตรฐาน   

14.  สนับสนนุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 

15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   

16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิง่แวดล้อม   

17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณ ี  

18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมลูในการพัฒนา  

19.  ส่งเสริมความรู้ของบคุลากรให้ได้มาตรฐาน  

20.  ส่งเสริม สนับสนนุกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

21.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  

22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  
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เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพ  

2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จำหน่ายสินค้า   

3. สินค้าเกษตรมกีารพัฒนาคุณภาพ  

4. สถานทีท่่องเทีย่วได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   

5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น   

6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  

7. เสน้ทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   

8. เสน้ทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   

9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   

10.  มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   

11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  

12.  มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานทีพ่ักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   

13.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   

14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   

15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน   

16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   

17.  วัฒนธรรม ประเพณีของทอ้งถิ่นดำรงอยู ่  

18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบตัิงานตามความรู้ความสามารถ 

19.  มีข้อมูลสำหรบัใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถ่ิน   

20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  

21.  ประชาชนมีสว่นร่วมในการวางแผน วเิคราะห์ และตรวจสอบ 

22.  ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สนิ 
3.7 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสง่เสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 
 
 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิน่ 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยส์ินสำหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการทำงาน 
6.4 การส่งเสริมการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วม 
 



51 
 
 
 

1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of 
Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

 

1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝั งตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ  เทคโน โลยีการเงิน  (Fintech) 
อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-
คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5 . กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   ว ัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

  

 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพระแท่น 
  “พระแท่นน่าอยู่ เชิดชูโบราณสถานพระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ  

ประชาชนมีสว่นร่วมและสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม นำพาท้องถิ่นสู่ความเจรญิและพอเพียง” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ   
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบรหิาร   
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม   

 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

3) การส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4)  อนุรักษ์พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)  การบริหารจัดการและความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  ส่งเสริมการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.4  ตัวชี้ว ัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  

   2)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และพึง่ตนเองได้มากขึ้น 
   3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  30  
   4)  ประชาชนร่วมกันอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
   5)  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 
   6)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       ประเพณีอันดีงาม 
 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชาชนมีรายได้และสามารถพึ่งตนเองได้ 

3)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4)  ทรัพยากรธรรมชาติได้รบัการดูแลเพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
5)  ประชาชนและทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหาร 

  6)  ประชาชนได้รับการศึกษาและร่วมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
2.6  กลยุทธ์ 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

2)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
  3)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

4)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม  เพิ่มพูนความรู้   ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  
หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานที่สำคัญ และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 

6)  พัฒนาระบบการศึกษา  ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength)  
 ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
       ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รบัการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

    ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก          
    ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    ➢  มีตลาดสด 
    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย 

ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
    ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
 ➢  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง สอนตั้งแต่ชั้น ม.1- ม.6 
    ➢  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบาลตำบลพระแท่น 
 ➢  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมศาสนา 1 แห่ง 
    ➢  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตเทศบาล  คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรสาขาย่อยพระแท่น 
    ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
    ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
➢  มีระบบประปาของเทศบาลทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

    ➢  เทศบาลตำบลพระแท่นมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

    ➢  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  และเครื่องออกกำลังกายตามจุดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล 
    ➢  มีวัด   2  แห่ง    
    ➢  เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขยะ ฯลฯ 
    ➢  มีกลุ่มอาชีพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ➢  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล 
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2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    ➔  ประชาชนบางส่วนยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวทำให้ขาดรายได้ 
    ➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
    ➔  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
    ➔  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยเทศบาล 
    ➔  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
3)  โอกาส (O : Opportunity)  
      จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลพระแท่น ที่มีแผนงาน/

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

 4)  ข้อจำกัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลพระแท่น และเทศบาลตำบลพระแท่น

ลำพระยา 
      ปัจจุบันเทศบาลตำบลพระแท่น  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม
นโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
    

   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลตำบลพระแท่น  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1) การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพฒันา 
 ➢  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี ้
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 1)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80     โดยผู้บริหาร

มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ   
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

         2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธี การที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

        3)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปา
เก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิต
ประปาให้ชุมชนได้  

(2)  การวิเคราะห์ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว อ้อย  

มันสำปะหลัง  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร   ร้อยละ  70  มีอาชีพและมีรายได้  ถือว่าอัตราการ
ว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ไม่สูงมาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  
ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ประชากรมี
พื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย การ
ขยายตัวของชุมชนมีมากขึ้น ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นโดยบางส่วนโยกย้ายมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยอยู่  นอกจากนี้เทศบาล
ได้จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม     

 

  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมลูสังคม   
➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่
ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ  ปัญหาที่พบคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังได้มีการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน โดยมีทีมแพทย์มาตรวจสุขภาพร่างกาย มีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มีการ
ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอดก็มีชุดเสริมพัฒนาเด็กมอบให้ เมื่อเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะดูแลด้วยการมอบ
อาหารเสริม  นอกจากนี้เทศบาลยังมีค่าเดินทางในการไปรักษาตัวให้กับประชาชนในกรณีที่รักษาตัวในระยะยาว เช่น เอดส์ 
ไตวายเรื้อรัง ให้นำใบนัดของแพทย์มาก็จะทำการเบิกค่าเดินทางให้ มีหน่วยงานที่ให้บริการได้แก่ 
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➢ ด้านการศึกษา 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-14  ปี  ร้อยละ  95 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  เทศบาลได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  เช่น ไปวัดทำบุญตักบาตร  
ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล     มีบางครัวเรือน
ขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วม
และรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การจัดทำโครงการลานครอบครัว   
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน 
    เทศบาลดำเนินการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งบริเวณสัญญาณไฟจราจร บริเวณ
จุดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล เพื่อป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันได้มี
การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการตั้งด่าน 7 วันอันตราย   โดยการขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  คอยเฝ้า
ระวังเหตุ  การให้บริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่นมีงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลพระแท่น  ตำรวจชุมชนพระแท่น    และจุดตรวจพระแท่น   ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับ   สภ.ท่าเรือ   อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  คอยดูแลและให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢ ด้านยาเสพติด  

 ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล   หน่วยงานของเทศบาลได้ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะ
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาด้วยด ี 

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  

พื้นที่บางส่วนเป็นของกรมป่าไม้ และที่ของวัด   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศไม่มีภาวะเป็น
มลพิษ นอกจากในช่วงฤดูตัดอ้อย จะมีกลุ่มเขม่าอ้อยลอยอยู่กลางอากาศเป็นจำนวนมากได้ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ประชาชน
ทั่วไป สำหรับเรื่องการจัดการขยะเทศบาลได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยเริ่มจากทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ซึ่งมีบางหมู่บ้าน
ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ  โดยจะได้รับห่วงทองคำเพื่อคัดแยกขยะในครัวเรือนบ้านละ 3 ห่วง  และรับถังคลอรีนที่ใช้
แล้วของเทศบาลเพื่อใส่เศษอาหาร  นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ขยะที่คัดแยกได้ท่านก็นำมาร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ฝาก
ธนาคารขยะ  ทอดผ้าป่าขยะ  หรือนำมาขายให้กลุ่มสตรีรีไซเคิล 

 (5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความ

ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  แต่มีปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย
ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ   
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เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็น
ที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ   
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

1. โครงการสรา้ง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรยัง
ไม่พอเพียง 

- ต้องการแหลง่น้ำ
ในการเกษตร 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ในการเกษตรใชอ้ย่าง
พอเพียงมีคุณภาพ 

2) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจรไป
มาและปอ้งกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำ
ยังไม่เพียงพอ เกดิการอุดตัน ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

- พืน้ที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายนำ้ได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

4) ประชาชนต้องการเส้นทางในการ
สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาล
ไม่สามารถดำเนนิการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจรไป
มา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัตใิหม ่โรค
ระบาด โรคติดตอ่ 

- ด้านสาธารณสขุ - ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 



2) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย 

 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่ม
มากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร 
 
 
 
 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบาล 
 
 

- ควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสร้าง
อาคาร 

4)ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 5) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยัง
ไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

6) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต
เทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการดำเนินงาน
ได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทำกิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ  
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้นำ อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง
เนื่องจากได้มีการ
รณรงค์คัดแยกขยะ
ให้กับชุมชนครบทุก
หมู่บ้าน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 
 
 

 



-------------------------------------- 
 

 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่   33  
 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2.ด้านเศรษฐกิจ 
 
3.ด้านการพาณิชย์ 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานการพาณิชย์ 
 

กองช่าง เทศบาล 
ตำบล 

พระแท่น 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

3 การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 

4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

5 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การพัฒนาการศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม  

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศกึษา 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด เทศบาล 
ตำบล 

พระแท่น 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง  
 



ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อ
นำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้    

การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



121 
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด (10) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จงัหวดั (10) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (5) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (5) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
     ๓.๘  แผนงาน (5) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเกีย่วกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน่ การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอ้มูลเพื่อการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(๙) การประชมุประชาคมทอ้งถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(2)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงใหเ้ห็นชอ่งทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงใหเ้ห็นถงึความชัดเจนในสิง่ที่จะดำเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธท์ี่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิน่ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่ำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นทีเ่กิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่ 
15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
3.  การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคณุภาพ  ๑๐ 
4.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัง่คง ม่ังคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลอ้งกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตอ้งตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึน้ 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิน่ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้กำหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(5) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนนิการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เปน็
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นทอ้งถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รบั 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่  สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้    (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
            -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  ด้วยระบบ e-plan   

            (๑.๒) การวัดผลในเชงิคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   
 

 
(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ได้มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  
การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางสายที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปเป็นระยะเวลานานๆ แล้วก็จะเกิด
การชำรุดเสียหาย ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทาง
สำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยัง
มีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น
จำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
โดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่อง
ถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาบางส่วนที่จะต้องแก้ไขต่อไป   

 
 
 

-------------------------------------- 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 30 19,065,300 23 9,364,000 18 24,701,900 29 24,750,000 31 30,050,000 131 107,931,200

12. แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,824,000 4 1,670,000 6 1,415,000 4 700,000 4 700,000 24 6,309,000

รวม 36 20,889,300 27 11,034,000 24 26,116,900 33 25,450,000 35 30,750,000 155 114,240,200

2.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1,200,000 5 1,520,000 6 1,300,000 6 1,300,000 6 1,300,000 27 6,620,000

รวม 4 1,200,000 5 1,520,000 6 1,300,000 6 1,300,000 6 1,300,000 27 6,620,000

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1 แผนงานสาธารณสุข 34 1,410,000 34 1,490,000 34 1,490,000 35 1,540,000 35 1,540,000 172 7,470,000

3.2 แผนงานงบกลาง 3 8,380,000 3 8,580,000 3 9,590,000 3 9,795,000 3 10,100,000 15 46,445,000

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 340,000 4 340,000 4 340,000 4 340,000 4 340,000 20 1,700,000

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 580,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 4 480,000 17 1,600,000

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

46 10,740,000 45 10,620,000 45 11,630,000 46 11,885,000 47 12,490,000 229 57,365,000

ปี  2564 รวม  4  ปีปี  2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2565

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข  -   -  -  -  -  - 1 120,000 1 120,000 2 240,000

4.3 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000

4.4 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -  -  -  - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 550,000 3 550,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 18 2,900,000

5 650,000 5 650,000 8 800,000 9 920,000 9 920,000 36 3,940,000

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 620,000 3 620,000 5 620,000 5 730,000 5 730,000 21 3,320,000

5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

5.3 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 320,000 4 320,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 23 1,660,000

5.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 190,000 7 410,000 8 930,000 10 500,000 10 500,000 41 2,530,000

14 1,430,000 15 1,650,000 19 2,190,000 21 1,870,000 21 1,870,000 90 9,010,000

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม  4  ปีปี  2565ปี  2564
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

6.1 แผนงานการศึกษา 9 11,525,000 8 11,550,000 8 11,550,000 9 11,600,000 8 11,550,000 42 57,775,000

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 855,000 12 875,000 13 959,000 13 959,000 13 959,000 62 4,607,000

รวม 20 12,380,000 20 12,425,000 21 12,509,000 22 12,559,000 21 12,509,000 104 62,382,000
รวมท้ังส้ิน 125       47,289,300 117       37,899,000 123       54,545,900 137       53,984,000  139       59,839,000 641       253,557,200  

ปี  2561 ปี  2564ปี  2562 ปี  2565 รวม  5  ปีปี  2563
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

1 วางท่อระบายน ้า คสล.บริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -วางท่อระบายน ้า คสล. 500,000   -  -  -  - 140 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 23,32 หมู่ท่ี 4เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ขนาด O 0.60 ม. มอก. อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ชั น 3 จ้านวน 126 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ้านวน

14 บ่อ มีความยาวมรวม

ไม่น้อยกว่า 140 ม. 

2 วางท่อระบายน ้า คสล. บริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -วางท่อระบายน ้า คสล. 500,000   -  -  -  - 133 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 14 หมู่ท่ี 6 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ขนาด O 0.60 ม. มอก. อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ชั น 3 จ้านวน 120 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ้านวน

13 บ่อ มีความยาวมรวม

ไม่น้อยกว่า 133 ม. ######

68

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพระแท่น

แบบ ผ 02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

3 วางท่อระบายน ้า คสล. บริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -วางท่อระบายน ้า คสล. 50,000     -  -  -  - 15 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 94 หมู่ท่ี 13 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ขนาด O 0.60 ม. มอก. อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ชั น 3 จ้านวน 14 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ้านวน

1 บ่อ มีความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 15 ม.

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ท้าการเทคอนกรีต 410,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 20,22 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ความหนา 0.15 ม. 0.15 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 5 ปลอดภัย มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

679.50 ตร.ม.

5 ปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยมีพื นท่ีหินคลุกไม่ 400,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนเลียบคลองไส้ไก่ หมู่ท่ี 13,16 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก น้อยกว่า 1,122 ตร.ม. 0.20 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ความหนา 0.20 ม.

6 ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนน  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการ OVER LAY 500,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 14 หมู่ท่ี 6 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 0.05 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย กรีต ความหนา 0.05 ม.

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,500

ตร.ม.

######
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนน  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการ OVERLAY 500,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 51 หมู่ท่ี 12 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0.05 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ความหนา 0.05 ม. มีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม..

8 ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนน  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการ OVERLAY 500,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 53 หมู่ท่ี 13 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0.05 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ความหนา 0.05 ม. มีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.

9 ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ -เพ่ือใช้ประโยชน์จากลาน  -โดยท้าการเทพื น คสล. 150,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 49 อเนกประสงค์ ความหนา 0.15 ม. มีพื นท่ี 0.15 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 10 คอนกรีตไม่น้อยกว่า

296 ตร.ม.

# ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณเพ่ือใช้ประโยชน์จากลาน  -โดยท้าการเทพื น คสล. 500,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อเนกประสงค์ ความหนา 0.15 ม. มีพื นท่ี 0.15 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

ต้าบลพระแท่น คอนกรีตไม่น้อยกว่า

850 ตร.ม.

# ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณภายในเพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการขยายพื นถนน 385,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลพระแท่นในการสัญจรไปมา คสล. มีพื นท่ีคอนกรีต 0.15 ม.อย่างสะดวกปลดภัย

ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม. ######

ความหนา 0.15 ม.
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณภายใน -เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชน -โดยท้าการปรับปรุงโรง 326,000   -  -  -  - ยาว  -เจ้าหน้าท่ีและประชาชนกองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลพระแท่นผู้มาติดต่อมีสถานท่ีจอดรถ จอดรถ มีขนาดกว้าง 7.00 32.00 ม. มีสถานท่ีจอดรถ

หมู่ท่ี 10 ม. ความยาว 32.00 ม.

# ปรับปรุงอาคารป้องกันและ  -เพ่ือปรับปรุงอาคารป้องกันฯ  -โดยท้าการติดตั งหลังคา 300,000   -  -  -  - 1 แห่ง  -อาคารป้องกันฯ กองช่าง

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบล ให้มีมาตรฐานท่ีดีขึ น กันสาดขนาด 2.50 ม. มีความเป็นมาตรฐาน

พระแท่น หมู่ท่ี 10 ความยาว 54.00 ม. และ และรองรับประโยชน์

ปูพื นด้วยกระเบื องเคลือบ ในการใช้งาน

ชนิดผิวหยาบ มีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 490 ตร.ม.

ความหนา 0.15 ม.

# ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนา  -เพ่ือต่อเติมหลังคาอาคาร  -โดยท้าการต่อเติมหลังคา 231,000   -  -  -  - 2 จุด  -ครูและเด็กได้รับ กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลพระแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาดกว้าง 5.80 ม. ความยาว ประโยชน์จากการใช้งาน

หมู่ท่ี 10 8.00 ม. จ้านวน 2 จุด

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ######  -  -  -  - 702 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ติกคอนกรีต และปรับปรุงชั น ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ อย่างสะดวกปลอดภัย

โครงสร้างพื นทาง โดยวิธี ปรับปรุงชั นโครงสร้างพื นฐาน

Paement in-Place Reccyling ทางโดยวิธี Paement in-

หมู่ท่ี 5 Place Recycling กว้าง ######

6.00 ม. ยาว 702.00 ม.

 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,212 ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ######  -  -  -  - 714 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ติกคอนกรีต และปรับปรุงชั น ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวกปลอดภัย

โครงสร้างพื นทาง โดยวิธี และปรับปรุงชั นโครงสร้าง

Paement in-Place Reccyling พื นทางโดยวิธี Paement

หมู่ท่ี 4 in-Place Recycling

กว้าง 6.00 ม. ยาว 714.00

ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

4,484 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ######  -  -  -  - 1,000 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ติกคอนกรีต และปรับปรุงชั น ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวกปลอดภัย

โครงสร้างพื นทาง โดยวิธี และปรับปรุงชั นโครงสร้าง

Paement in-Place Reccyling พื นทางโดยวิธี Paement

หมู่ท่ี 13,16 in-Place Recycling

กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000.00

ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

6,000 ตร.ม.

######
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล.  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการวางท่อระบาย 395,600   -  -  -  - 90 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 30 ในการสัญจรไปมา น ้า คสล. ชั น 3 ขนาด O อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 5 0.60 ม. จ้านวน 81 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ้านวน 

9 บ่อ มีความยาวรวมไม่

น้อยกว่า 90 ม.

# ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณแยกขวา  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการเทคอนกรีต 500,000   -  -  -  - 190 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 70  หมู่ท่ี 1 เช่ือม ในการสัญจรไปมา เสริมเหล็กมีขนาดความ อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 11 กว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

760 ตร.ม.

# ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนน  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการขยายถนน 469,000   -  -  -  - 282 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 36 หมู่ท่ี 12 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด อย่างสะดวกปลอดภัย

กว้าง 1.50 ม. ความยาว

282 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีต ######

ไม่น้อยกว่า 382 ตร.ม.

และปรับปรุงบ่อพักฝา

คสล. จ้านวน 28 บ่อ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา  -โดยท้าการเทพื นคอนกรีต 79,700     -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เทศบาลต้าบลพระแท่น หมู่ท่ี 10 เด็กเล็กให้ดีขึ น เสริมเหล็ก มีพื นท่ีคอนกรีต 0.15 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม.

ความหนา 0.15 ม. และ

ปูกระเบื องเคลือบ

จ้านวน 91 ตร.ม.

# ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการ OVERLAY 426,000   -  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 32 ในการสัญจรไปมา ASPHALTIC CONCRETE 0.05 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ความหนา 0.05 ม. มีพื นท่ี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,240  ตร.ม.

# ติดตั งแผ่น GUARDRALL บริเวณ  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการติดตั งแผ่น 86,000     -  -  -  - 40 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทางเข้า-ออก ถนน ทต.พระแท่น 16ในการสัญจรไปมา GUARDRALL ความยาว อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 6 40.00 ม.

# ติดตั งแผ่น GUARDRALL  -เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  -โดยท้าการติดตั งแผ่น 156,000   -  -  -  - 80 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณหน้าถนน ทต.พระแท่น 7 ในการสัญจรไปมา GURADRALL ความยาว อย่างสะดวกปลอดภัย

และถนน ทต.พระแท่น 32 หมู่ท่ี 5 รวมไม่น้อยกว่า 80 ม. 747,700  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ก่อสร้างท่อระบายน ้าบริเวณ -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -โดยท้าการวางท่อระบาย  - 215,000  -  -  - 6 บ่อ  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พรแท่น 32 หมู่ท่ี 4 ทางคมนาคมท่ีสะดวก น ้า คสล. ชั น 3 ขนาด อย่างสะดวกปลอดภัย

(ต่อจากท้าไว้เดิม) ปลอดภัย O 0.60 เมตร จ้านวน

56 ท่อน และบ่อพัก

คสล. จ้านวน 6 บ่อ

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

# ก่อสร้างท่อระบายน ้าบริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการวางท่อระบาย  - 206,000  -  -  - 5 บ่อ  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 32 หมู่ท่ี 3 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก น ้า คสล. ชั น 3 ขนาด อย่างสะดวกปลอดภัย

(ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) ปลอดภัย O 0.60 เมตร จ้านวน

59 ท่อน และบ่อพัก คสล.

จ้านวน 5 บ่อ ความยาว 421,000 

รวมไม่น้อยกว่า 64 ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมถนน -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -โดยท้าการวางท่อ  - 183,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คสล. บริเวณแยกซ้ายถนน ทต. ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระบายน ้า คสล.ชั น 3 44 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

พระแท่น 14 หมู่ท่ี 6 ปลอดภัย ขนาด O 0.60 ม. จ้านวน

41 ท่อน และบ่อพัก คสล.

จ้านวน 3 บ่อ ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 44 ม.

และถนน คสล. ขนาด

กว้าง 4.00 ม. ความยาว

44 ม. ความหนา 0.15 ม.

หรือมีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 171 ตร.ม.

# ก่อสร้างรางระบายน ้าบริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการรางระบายน ้า  - 800,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 3 หมู่ท่ี 6 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก คสล.รูปตัวยู ขนาดความ 983,000 133 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย กว้าง 0.40 ม.ความลึก

0.40 - 0.80 ม. ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า  133 ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าบริเวณ -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -โดยท้าการวางท่อ  - 749,000  -  -  - 8 บ่อ  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนท่าเรือ-พระแท่น หมู่ท่ี 6 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ระบายน ้า คสล.ชั น 3 อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ขนาด O 1.00 ม. จ้านวน

72 ท่อน และบ่อพัก

คสล.จ้านวน 8 บ่อ

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

80 ม.

# ก่อสร้างท่อระบายน ้าบริเวณถนน -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการวางท่อ  - 618,000  -  -  - 17 บ่อ  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทต.พระแท่น 19 หมู่ท่ี 7 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ระบายน ้า คสล.ชั น 3 อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย ขนาด O 0.60 . จ้านวน

161 ท่อน และบ่อพัก

คสล. จ้านวน 17 บ่อ

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

178 ม.

# ติดตั งแผ่น GUARDRALL  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการติดตั งแผ่น  - 106,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนนสายท่าเรือพระแท่น เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก GUARDRALL  ความยาว 52 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 6 ปลอดภัย รวม 52.00 ม.

######
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - 316,000  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก- เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ขนาดกว้าง 5.00  ม. ยาว 0.05 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

คอนกรีต บริเวณถนน ทต.พระแท่นปลอดภัย 220 เมตร หนา 0.05  ม.

60 หมู่ท่ี 16 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

1,500 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมถนนขนาด  - 467,000  -  -  - หนา  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 6.00 ม. ยาว 250 ม. 0.05 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

คอนกรีต บริเวณถนน ปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื นท่ี

ทต.พระแท่น 23 หมู่ท่ี 4 ไม่น้อยกว่า 1,500 ม. กองชาง

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมถนนขนาด  - 308,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา

เสริมเหล็ก (ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4.00 ม. ความยาว 120 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 70 ปลอดภัย 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

หมู่ท่ื 11 มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 180

ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมถนนขนาด  - 466,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณถนนเลียบคลองท่าสาร- เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4.00  ม. ยาว 1,652 ม.อย่างสะดวกปลอดภัย

บางปลา หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 ปลอดภัย 1,652 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ######

6,652
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยก่อสร้างถนนขนาด  - 500,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5.00 ม.ความยาว 340 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

คอกกรีต บริเวณถนน ปลอดภัย 340 ม. หนา 0.05 ม.

ทต.พระแท่น 46 หมู่ท่ี 12 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

1,700 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนขนาด  - 500,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5.00 ม.ความยาว 340 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

คอนกรีต บริเวณถนน ปลอดภัย 340 ม. หนา 0.05 ม.

ทต.พระแท่น 29 และ 64 หมู่ท่ี 3 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

1,700 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมถนนขนาด  - 330,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

บริเวณถนน ทต.พระแท่น 55 เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,170 1,170 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 13 ปลอดภัย ม. หนา 0.10 ม.หรือมี

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,680 ตร.ม.

# วางท่อระบายน ้า คสล. บริเวณ  -เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง  -โดยท้าการวางท่อระบาย  - 370,000  -  -  - 9 บ่อ  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน  ทต.พระแท่น 26 หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย น ้า คสล.ชั น 3 ขนาด O อย่างสะดวกปลอดภัย

 0.60 ม. จ้านวน 91 ท่อน

และบ่อพัก คสล. จ้านวน ######

9 บ่อ ความยาวไม่น้อยก

ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -ปรับปรุงซ่อมถนนขนาด  - 290,000  -  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บริเวณแยกถนน ทต.พระแท่น 25เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 98 ม. 98 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

หมู่ท่ี 1 ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลง

หินคลุกข้างละ 0.25 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

392 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการปรับปรุงซ่อม  -  - ######  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก แซมถนน ขนาดกว้าง 1,792 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

ถนนพระแท่น 34 หมู่ท่ี 13 ปลอดภัย 5.00-6.00 ม. ความยาว

1,792 ม. ความหนา 0.05

ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

11,324 ตร.ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการปรับปรุงซ่อม  -  - ######  -  - ยาว  -ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก แซมถนน ขนาดกว้าง ###### 1,100 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

ถนนพระแท่น 23 หมู่ท่ี 13 ปลอดภัย 7.00 ม. ความยาว 1,100

ม. ความหนา 0.05 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

7,700 ตร.ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยท้าการปรับปรุง  -  - ######  -  - 645 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง อย่างสะดวกปลอดภัย

ถนนพระแท่น 68 หมู่ 3 ปลอดภัย 6.00 ม. ความยาว 645 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

3,870 ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วย  -เพ่ือให้ประชาชนและนักท่อง  -โดยก่อสร้างถนนขนาด  -  - ######  -  - 1,360 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเท่ียวมีเส้นทางคมนาคมท่ี กว้าง 5.00-10.00 ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร สะดวกปลอดภัย ความยาว 1,360 ม. ความ

หนา 0.05 ม. หรือมีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 10,200 ตร.ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางพารา  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมี  -โดยก่อสร้างถนนขนาด  -  - 4,500,000  -  - 1,148 ม.  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 6.00 ม. ความยาว อย่างสะดวกปลอดภัย

พระท่น 57 หมู่ท่ี 4,13 ปลอดภัย 1,148 ม. ความหนา

0.05 ม. หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 6,888 ตร.ม.

# ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล  -เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้  -ปรับปรุงสนามกีฬา 500,000   - 500,000   -  - 1 ครั ง  -สนามกีฬามีสภาพใช้ กองช่าง

ต้าบลพระแท่น หมู่ท่ี 10 มาตรฐาน เทศบาล งานได้ดี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี  1 ทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ปลอดภัย และ ท่อระบายน ้า

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี  3 ทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ปลอดภัย และ ท่อระบายน ้า

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี 4 ทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ปลอดภัย และ ท่อระบายน ้า

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -  - 500,000   500,000  51 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี 5 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

และ ท่อระบายน ้า 2,000,000 ######

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 6 ทางคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง  5  ม. ยาว 500 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ปลอดภัย และ ท่อระบายน ้า

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.

# ก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนน ทต. -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -โดยท้าการวางท่อระบาย  -  - 277,900   -  - 80    -ประชาชนสัญจรไปมา

พระแท่น 21 หมู่ท่ี 7 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย น ้า ขนาด O 0.60 ม. มอก. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ชั น 3 จ้านวน 70 ท่อน

บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ

ขนาด 1.30 x 1.10 ม.

จ้านวน 8 บ่อ หรือมีความ

ยาวไม่น้อยกว่า 80 ม. 

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.กว้าง  -  -   - 500,000   500,000  ### -ประชาชนสัญจรไปมา

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี 10 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

และ ท่อระบายน ้า คสล. O

0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 500 ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.   พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา

ท่อระบายน ้า  หมู่ท่ี  11 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัยกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

และ ท่อระบายน ้า 1,500,000 ######

ค.ส.ล. O 0.60 ม. 

พร้อมบ่อพักยาว 500  ม.
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -ก่อสร้างถนน คสล.  -  - 395,000    -  - ###  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

แยกขวา ถนน ทต.พระแท่น 50 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 750 ตร.ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -  - 800,000   800,000  ###  -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 13 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง  5  ม. ยาว 1,200 ม. ม. อย่างสะดวกปลอดภัย

และ ท่อระบายน ้า คสล. 

O 0.60 ม. พร้อมบ่อพักยาว 500 ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น-ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  -  -  - 800,000   800,000  400   -ประชาชนสัญจรไปมา

ท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 15 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง  5  ม. ยาว 1,200 ม. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

และ ท่อระบายน ้า คสล. 1,600,000 ######

O 0.60 ม. พร้อมบ่อพักยาว 500 ม.

# ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -โดยท้าการวางท่อระบาย  -  - 482,600   -  - ### -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ท่อระบายน ้า แยกซ้ายถนนทาง ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย น ้า ขนาด O 0.60 ม. มอก. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

เช่ือมทางหลวง หมายเลข 3081 ชั น 3 จ้านวน 69 ท่อน

ถนน ทต.พระแท่น 90 หมู่ท่ี 16 บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ

จ้านวน 7 บ่อ หรือมีความ

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 78 ม. 877,600  

และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 75 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย

กว่า 300 ตร.ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  1 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  3 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 1,000,000  ####### ### -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  4 เช่ือมต่อถึง ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

หมู่ท่ี 13 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.

และกว้าง 4 ม.ยาว110 ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  5 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -   - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  6 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม. 3,000,000 ######
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  7 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  10 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  11 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  12 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 5,500,000     -        ### -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีตบริเวณถนน ทต.พระแท่น ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

57 หมู่ท่ี 13 และ หมู่ท่ี 4 กว้าง 6 ม. ยาว 1,140 ม.

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

6,840 ม.
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนราดยาง  -  -  - 500,000   500,000  500 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต  หมู่ท่ี  15 ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างสะดวก  ปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 500  ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมบริเวณ -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -ซ่อมแซมถนนเดิมขนาด  -  -  - 3,500,000   - ### -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 36 และ ถนน ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง 6-7 ม. ยาว 1,481 ม. ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ทต.พระแท่น 44 หมู่ท่ี 16 หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 9,473 ตร.ม.

และหมู่ท่ี 12

# ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสาย -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000  -  - 786 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เลียบคลองท่าสาร-บางปลา ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย ยาว 786 ม.หนา 0.03 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

(ฝ่ังซ้าย) หมู่ท่ี 13 หรือพื นท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,716 ตร.ม.

#  ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  -เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม -ก่อสร้าง  ปรับปรุง 500,000  500,000 500,000  500,000   500,000  12 -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ค.ส.ล. ถนนราดยางฯ ถนนลูกรัง ถนน ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า ซ่อมแซม ท่อระบายน ้า หมู่บ้าน อย่างสะดวก  ปลอดภัย

ถนนดิน ผิวจราจร ท่อระบายน ้า ผิวจราจร ทางเท้า ในเขตเทศบาล รางระบายน ้า ผิวจราจร ฯลฯ

ไหล่ทาง รางระบายน ้า ทางเท้า ฯลฯ

# ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม  -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -  - 250,000   -  - 126 ม. -ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติก ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 6.00 ม. อย่างสะดวก  ปลอดภัย

คอนกรีต ถนน ทต.พระแท่น 23 ยาว 126 ม. หนา 0.05 ม. 4,500,000 ######

หมู่ท่ี 4 (ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) หรือมีพื นท่ีแอสฟัลท์ติก ######

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 

ตร.ม.
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งบประมาณ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น  -ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาด  -  - 67,200  -  -  200 ม. -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางท่อลอดถนน บริเวณ ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กว้าง 5.00 ม. ยาว 20.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร

ถนน ทต.พระแท่น 33 หมู่ท่ี 4 0.15 ม.หรือมีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.พร้อม

วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด

O 0.40 ม. มอก.ชั น 3

จ้านวน 7 ท่อน

# ก่อสร้างลูกระนาด/ป้ายชะลอ -เพ่ือป้องกันอันตรายต่อในการ -ก่อสร้างลูกระนาด/ 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   12 -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ความเร็ว สัญจรไปมา ป้ายชลอความเร็ว หมู่บ้าน ปลอดภัยในการสัญจร

# ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงกรวดหรือ -เพ่ือให้ประชาชนในพื นท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง 500,000   - 500,000  500,000   500,000  1 แห่ง -ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลูกรังบดอัดแน่นเลียบคลองชล- ทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย กรวดหรือลูกรังบดอัดแน่น ปลอดภัยในการสัญจร

ประทานท่าสาร-บางปลา เลียบคลองชลประทานฯ

# ปรับปรุงคลองไส้ไก่/ขุดลอก -เพ่ือพัฒนาคูคลองแหล่งน ้า -ปรับปรุงขุดลอกคูคลอง 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000  1 ครั ง -ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

คูคลอง / แหล่งน ้าธรรมชาติ ธรรมชาติ  และแหล่งน ้า แหล่งน ้าสาธารณะ ในการเกษตรและอ่ืน ๆ

แหล่งน ้าสาธารณะในเขต สาธารณะให้เกิดประโยชน์ใน แหล่งน ้าธรรมชาติ

เทศบาล การเกษตรและอ่ืน ๆ ในพื นท่ีเขตเทศบาล

# ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล -เพ่ือให้ประชาชนมีลานกีฬา  -สนามกีฬา  -  - ###### 1,000,000     - 1 ครั ง -ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ไว้ออกก้าลังกาย ร่างกายท่ีแข็งแรง

# การจัดซื อท่ีดินเพ่ือด้าเนินการ เพ่ือจัดซื อท่ีดินเพ่ือด้าเนินการ -จัดซื อท่ีดินในเขต  -  -  - 6,000,000  1 แห่ง -ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

จัดการระบบสาธารณูปโภค จัดการสาธารณูปโภค เทศบาล จากสาธารณูปโภคท่ีดี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ก่อสร้างซุ้มสัญลักษณ์ยินดีต้อนรับ-เพ่ือก่อสร้างซุ้มสัญลักษณ์ -ซุ้มสัญลักษณ์ยินดี  -  -  -  - 500,000  3 จุด -เทศบาลมีซุ้มสัญลักษณ์กองช่าง

สู่เทศบาล / ป้ายเทศบาล ยินดีต้อนรับสู่เทศบาล ต้อนรับสู่เทศบาล ยินดีต้อนรับ และป้าย

และป้ายเทศบาล และป้ายเทศบาล เทศบาล

# ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ -เพ่ือก่อสร้างศาลา ศาลาอเนกประสงค์  -  -  -  - 700,000  1 แห่ง -ประชาชนใช้ประโยชน์ กองช่าง

อเนกประสงค์ ในด้านต่างๆ

# ก่อสร้างอาคารส้านักงานเทศบาล-เพ่ือก่อสร้างอาคารส้านักงาน -อาคารส้านักงานเทศบาล  -  -  -  - 15,000,000  1 แห่ง มีอาคารส้านักงาน กองช่าง

เทศบาล หลังใหม่

82 ซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อ  -เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง โดยท้าการผิวจราจร  -  - 100,000   -  - 9 ท่อน  -ประชาชนสัญจร กองช่าง

คสล. ลอดท่อถนน บริเวณถนน คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาอย่างสะดวก

เทศบาล ทต.พระแท่น 50 หมู่ท่ี 12 ความหนา 0.15 พื นท่ีไม่ ปลอดภัย

น้อยกว่า 100 ตร.ม.

พร้อมท่อระบายน ้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม. จ้านวน 9 ท่อน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

# ปรับปรุงท่อประปา บริเวณถนน  -เพ่ือปรับปรุงท่อประปา  -โดยท้าการวางท่อ PVC 131,000   -  -  -  - 468 ม.  -ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

ทต.พระแท่น 16 หมู่ท่ี 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่ัวถึง

3 นิ ว ชั น 13.5 ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 468.00 ม.

# ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือก่อสร้างระบบประปา -ปรับปรุงระบบประปา  - 1,000,000 500,000  500,000   300,000  1 แห่ง  -ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

ท่ัวถึง

# ก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน ้า เพ่ือขยายเขตท่อส่งน ้าประปา -ขยายเขตท่อส่งน ้า  - 1,000,000 500,000  500,000    300,000  3 แห่ง  -ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

ประปา ประปา ท่ัวถึง

# ปรับปรุงท่อประปาในเขต เพ่ือปรับปรุงท่อประปา โดยท้าการวางท่อประปา  -  - 147,000   -  - 6 แห่ง  -ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

เทศบาลต้าบลแท่น พีวีซี ขนาด 2 นิ วชั น 13.5 ท่ัวถึง

พร้อมอุปกรณ์ ดังนี 

 -บริเวณถนน ทต.พระแท่น 25 หมู่ท่ี 1 ยาวไม่น้อยกว่า 225 ม. 131,000  ###### ###### 1,000,000 600,000  

 -บริเวณถนน ทต.พระแท่น 16 หมู่ท่ี 16 ยาวไม่น้อยกว่า 50 ม.

 -บริเวณถนน ทต.พระแท่น 14 หมู่ท่ี 6 ยาวไม่น้อยกว่า 112 ม.

 -บริเวณถนน ทต.พระแท่น 15 หมู่ท่ี 7 ยาวไม่น้อยกว่า 183 ม.

 -บริเวณถนน ทต.พระแท่น 86 หมู่ท่ี 12 ยาวไม่น้อยกว่า 72 ม.

# ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อ โดยท้าการวางท่อประปาพีวีซี  - 43,000    -  -  -  -เพ่ือให้ท่อประปามี กองช่าง

บริเวณหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรฯประปา ขนาด150 มม.ชั น 8.5 ความ การใช้งานได้ดีขึ น

หมู่ท่ี 7 ยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 ม.

พร้อมอุปกรณ์ ดังนี 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

1 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้บริการแสงสว่างแก่  -โดยท้าการติดตั งเสาไฟฟ้า 470,000   -  -  -  - 10 ต้น ประชานได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้าบริเวณถนนท่าเรือประชาชน สูง 9.00 ม. พร้อมก่ิงโคม สว่างอย่างเพียงพอ

พระแท่น หมู่ท่ี 5 (ต่อจากท่ีท้า เดียว อุปกรณ์ครบชุด

ไว้เดิม) และโคมไฟขนาด 250 W.HPS

จ้านวน 10 ต้น

2 ติดตั งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ  -เพ่ือให้บริการแสงสว่างแก่  -โดยท้าการติดตั งเสาไฟฟ้า 111,000   -  -  -  - 6 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ถนน ทต.พระแท่น 15 หมู่ท่ี 7 ประชาชน  คสล.สูง 8.00 ม. จ้านวน สว่างอย่างเพียงพอ

6 ต้น พร้อมก่ิงโคมและอุปกรณ์

อุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 6 ชุด

3 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้บริการแสงสว่าง  -โดยท้าการติดตั งเสา 490,000   -  -  -  - 11 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริดเวณถนน แก่ประชาชน ไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อม สว่างอย่างเพียงพอ

ทต.พระแท่น 46 หมู่ท่ี 12 ก่ิงโคมเดียว อุปกรณ์ ######

ครบชุด และโคมไฟฟ้า

ขนาด 250 W.HPS 

จ้านวน 11 ต้น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

4 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้บริการแสงสว่าง  -โดยท้าการติดตั งเสา 53,000     -  -  -  - 1 ต้น ประชานได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริเวณถนน แก่ประชาชน ไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อม สว่างอย่างเพียงพอ

ทต.พระแท่น 51 หมู่ท่ี 12 ก่ิงโคมเดียว อุปกรณ์

ครบชุด และโคมไฟฟ้า

LED 100 วัตต์ จ้านวน

1 ต้น

5 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้ประชาชนมีแสง  -โดยติดตั งเสาไฟฟ้า  - 490,000  -  -  - 8 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริเวณถนนท่าเรือสว่างอย่างเพียงพอ สูง 9.00 ม. พร้อมก่ิงและ สว่างอย่างเพียงพอ

 -พระแท่นดงรัง หมู่ท่ี 10 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน

8 ต้น และติดตั งหม้อ

แปลงไฟฟ้าขนาด  30

KVA พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

6 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้ประชาชนมีแสง  -โดยติดตั งเสาไฟฟ้า  - 480,000  -  -  - 11 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริเวณถนน สว่างอย่างเพียงพอ สูง 9.00 ม.พร้อมก่ิงโคม สว่างอย่างเพียงพอ

ทต.พระแท่น 53 หมู่ท่ี 13 และโคมไฟฟ้า LED 100 W. 970,000 

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน

11 ต้น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

7 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้ประชาชนมีแสง  -โดยติดตั งเสาไฟฟ้า สูง  -  - 440,000   -  - 10 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริเวณถนน สว่างอย่างเพียงพอ 9.00 ม.พร้อมก่ิงและโคม สว่างอย่างเพียงพอ

ทต.พระแท่น 53 หมู่ท่ี 13 ไฟฟ้า LED 100 W. พร้อม

(ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) อุปกรณ์ จ้านวน 10 ต้น

8 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ือให้ประชาชนมีแสง  -โดยติดตั งเสาไฟฟ้าสูง  -  - 225,000   -  - 5 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

ประจ้าเสาไฟฟ้า บริเวณถนน สว่างอย่างเพียงพอ 9.00 ม.พร้อมก่ิงและโคม สว่างอย่างเพียงพอ

ทต.พระแท่น 33 หมู่ท่ี 13 ไฟฟ้า LED 100 W. พร้อม

(ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) อุปกรณ์ จ้านวน 5 ต้น

9 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจ้า -เพ่ือให้ประชาชนมีแสง  -โดยติดตั งเสาไฟฟ้าสูง  - 279,000  -  -  - 6 ต้น ประชาชนได้รับแสง กองช่าง

เสาไฟฟ้า (ต่อจากท่ีท้าไว้เดิม) สว่างอย่างเพียงพอ 9.00 ม.พร้อมก่ิงและโคม สว่างอย่างเพียงพอ

บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่น ไฟฟ้า 25 W.HPS. พร้อม

หมู่ท่ี 10 อุปกรณ์ จ้านวน 6 ต้น

# ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -ส้านักงานเทศบาล/  -  - 100,000  100,000   100,000  1 แห่ง บริเวณส้านักงานมี กองช่าง

ส้านักงาน/เขตเทศบาล ภายในส้านักงาน/เขตเทศบาล เขตเทศบาล ความร่มร่ืนสวยงาม

# ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาค อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาค 200,000  200,000 200,000  200,000   200,000  3 แห่ง -ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

# ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  -โดยท้าการติดตั งโคมไฟ  - 130,000  -  -  - 1 แห่ง -ประชาชนได้รับ กองช่าง

สนามกีฬา หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 10 ในเวลากลางคืน สปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์ แสงสว่างอย่างท่ัวถึง

จ้านวน 32 โคม แมกเนติก 60

แอมป์ จ้านวน 8 ตัว เคร่ืองตั ง

เวลาจ้านวน 2 ตัว

93

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 ส่งเสริมอาชีพและจัดหาอาชีพเสริม -เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน -ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000  1 ครั ง -ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ นส้านักปลัด

ให้กับชุมชน หรือส่งเสริมด้านการเกษตร

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2 สร้างรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ด้อย -เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ด้อย -ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   1 ครั ง  -ผู้พิการและผู้ด้อย ส้านักปลัด

โอกาส โอกาสมีรายได้ โอกาสมีรายได้

3 จ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความ -เพ่ือสร้างรายได้ให้กับบุคคล -บุคคลว่างงานในเขต 1,000,000    1,000,000  1,000,000    1,000,000     1,000,000   1 ครั ง -บุคคลว่างงานมีงานท้าส้านักปลัด

สะอาด ว่างงาน เทศบาล และเพ่ิมรายได้

4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน -เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ -ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   1 ครั ง -กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ส้านักปลัด

กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต่าง ๆ มีศักยภาพเพ่ิมขึ น

5 เศรษฐกิจพอเพียง  -เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ  -ประชาชนในเขตเทศบาล  - 300,000 50,000    50,000     50,000   1 ครั ง  -ประชาชนใช้ชีวิต ส้านักปลัด

พอเพียง แบบเศรษฐกิจพอเพียง

6 อุดหนุนการจัดตั งโรงสีข้าว  -เพ่ืออุดหนุนการจัดตั งโรงสี  -หมู่ท่ี 11  -  - 50,000    50,000     50,000   1 ครั ง  -ประชาชนใช้ ส้านักปลัด

ชุมชน ประโยชน์จากโรงสีข้าว

1,200,000    1,500,000  1,300,000    1,300,000     1,300,000   
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-เพ่ือป้องกันและก้าจัดโรคพิษ -จ้านวน  12  หมู่บ้าน 60,000    60,000   80,000    80,000     80,000   2 ครั ง -ประชาชนได้รับความ กอง

และคุมก้าเนิดสัตว์เลี ยง สุนัขบ้า ปลอดภัย สาธารณสุขฯ

2 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก-เพ่ือควบคุมและป้องกันการ -จ้านวน  12  หมู่บ้าน 150,000  150,000 150,000  150,000   150,000  4 ครั ง -ประชาชนในพื นท่ีห่าง กอง

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไกลจากโรคไข้เลือดออกสาธารณสุขฯ

3 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข -เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร -บุคลากรทางการแพทย์ 10,000    10,000   10,000    10,000     10,000   1 ครั ง -บุคลากรทางการแพทย์ กอง

(ส้าหรับค่าตอบแทน  ค่าจ้างพิเศษทางการแพทย์ มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ น สาธารณสุขฯ

ค่าล่วงเวลา  ส้าหรับแพทย์)

4 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข -เพ่ือพัฒนาศักยภาพส้าหรับ -ผู้ประกอบการในสุขา 50,000    50,000   60,000    60,000     60,000   1 ครั ง -ผู้ประกอบการในงาน กอง

(ผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร)ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารมี สาธารณสุขฯ

อาหาร) ศักยภาพเพ่ิมมากขึ น

5 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข -เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ -ประชาชนและผู้ท่ีอยู่ 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง -ประชาชนหรือผู้ท่ีอยู่ กอง

(อบรมกลุ่มเส่ียง) ประชาชนและผู้ท่ีอยู่ในภาวะ ในภาวะกลุ่มเส่ียง ในภาวะกลุ่มเส่ียงรู้จัก สาธารณสุขฯ

กลุ่มเส่ียง เช่น โรคติดต่อ การป้องกันตนเอง

6 ด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในด้าน -ประชาชนในเขตเทศบาล 45,000    45,000   45,000    45,000     45,000   1 ครั ง -ประชาชนได้รับการส่ง กอง

ต่างๆ เช่น อนามัยแม่และเด็ก เสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆสาธารณสุขฯ

7 โครงการพระราชด้าริด้าน  -เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุข  -เงินอุดหนุนให้กับ 240,000  240,000 240,000  240,000   240,000  12     ประชาชนได้รับการ กอง

สาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชน 585,000  585,000 615,000  615,000   615,000      หมู่บ้าน บริการด้านสาธารณสุขสาธารณสุขฯ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

8 ทีมหมอครอบครัว ดูแลห่วงใย  -เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพของ  -ชุมชนในเขตเทศบาล 120,000  120,000 120,000  120,000   120,000  1 ครั ง  -ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ใส่ใจสุขภาพชุมชน ชุมชน อนามัยท่ีดี สาธารณสุขฯ

9 ผู้เฒ่าเล่านิทาน สร้างเสริม  -เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000   25,000  25,000   25,000    25,000  1 ครั ง  -เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดี กอง

พัฒนาการ สานความผูกพัน ให้กับเด็กเล็ก เทศบาล สาธารณสุขฯ

# การออกก้าลังกายโยคะเพ่ือสุขภาพ -เพ่ือเป็นการออกก้าลังกาย  -ประชาชนท่ัวไป 45,000    45,000   45,000    45,000     45,000   1 ครั ง  -ประชาชนมีสุขภาพ กอง

เพ่ือสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สาธารณสุขฯ

# จักรยานรักษ์โลก รักสุขภาพ  -เพ่ือเป็นการข่ีจักรยานใน  -ประชาชนท่ัวไป 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   1 ครั ง  -ประชาชนหันมาข่ีรถ กอง

การท้ากิจกรรมต่างๆ จักรยานมากขึ น สาธารณสุขฯ

# สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ  -เพ่ือเป็นการดูแลผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาล 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง  -ผู้พิการได้รับการดูแล กอง

เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# หนูน้อยนมแม่ ลูกน้อยพัฒนาการ -เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการให้ เด็กเล็กในเขตเทศบาล 40,000    40,000   40,000    40,000     40,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

สมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ กับเด็ก เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# ประชุมจัดท้าแผนท่ีทางเดินยุทธ-  -เพ่ือประชุมในการบริหาร  -คณะกรรมการกองทุน 80,000    80,000   80,000    80,000     80,000   1 ครั ง  -การบริหารกองทุนมี กอง

ศาสตร์และบริหารจัดการกองทุนจัดการกองทุน สปสช. ประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ  -เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 25,000    25,000   25,000    25,000     25,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

ปลอดโรค รร.วัดพระแท่นดงรัง ปลอดโรค รร.วัดพระแท่นดงรัง เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ  -เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 25,000    25,000   25,000    25,000     25,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

ปลอดโรค รร.บ้านดอนรัก ปลอดโรค รร.บ้านดอนรัก เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ  -เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 25,000    25,000   25,000    25,000     25,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

ปลอดโรค รร.บ้านไร่ ปลอดโรค รร.บ้านไร่ 455,000  455,000 455,000  455,000   455,000  เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันโรคมือ -เพ่ือป้องกันโรคมือเท้าปาก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 10,000   10,000  10,000   10,000    10,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

เท้าปาก รร.วัดพระแท่นดงรัง ให้กับเด็กเล็ก รร.วัดพระแท่นดงรัง เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันโรคมือ -เพ่ือป้องกันโรคมือเท้าปาก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 10,000   10,000  10,000   10,000    10,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

เท้าปาก รร.บ้านดอนรัก ให้กับเด็กเล็ก รร.บ้านดอนรัก เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันโรคมือ -เพ่ือป้องกันโรคมือเท้าปาก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 10,000   10,000  10,000   10,000    10,000   1 ครั ง  -เด็กเล็กได้รับการดูแล กอง

เท้าปาก รร.บ้านไร่ ให้กับเด็กเล็ก รร.บ้านไร่ เอาใจใส่ สาธารณสุขฯ

# โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน เพ่ือคัดกรองโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ 15,000    15,000   15,000    15,000     15,000    1 ครั ง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล กอง

และความดันสูง และความดันสูง สุขภาพ สาธารณสุขฯ

# โรงเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประชาชน 15,000    15,000   15,000    15,000     15,000    1 ครั ง ประชาชนมีสุขภาพ กอง

สุขภาพ ลดอ้วน ลดโรค สุขภาพ ลดอ้วน ลดโรค ร่างกายแข็งแรง สาธารณสุขฯ

# ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปาก เพ่ือป้องกันควบคุมโรค ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป 10,000    10,000   10,000    10,000     10,000    1 ครั ง เป็นการป้องกันควบคุม กอง

มดลูกและโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก สาธารณสุขฯ

และมะเร็งเต้านม

# คัดกรองการใช้สารเคมีก้าจัด เพ่ือคัดกรองการใช้สารเคมี เกษตรกร 10,000    10,000   10,000    10,000     10,000    1 ครั ง เป็นการป้องกันควบคุม กอง

ศัตรูพืชในเกษตรกร ศัตรูพืชในเกษตรกร ศัตรูพืช สาธารณสุขฯ

# คัดกรองวัณโรคเชิงรุก เพ่ือคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ประชาชน 15,000    15,000   15,000    15,000     15,000    1 ครั ง ประชาชนปลอดภัย สาธารณสุข

# ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 50,000     - -        50,000     50,000   1 ครั ง เด็กและเยาวชนเล่น ส้านักปลัด

ด้วยกีฬาฟุตบอล ด้วยกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอล

# นวดแผนไทย ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือนวดแผนไทย ในการ ประชาชนท่ัวไป 15,000   15,000  15,000   15,000    15,000  1 ครั ง เป็นการฟ้ืนฟูนวดแผน กอง

ดูแลสุขภาพ 160,000  110,000 110,000  160,000   160,000  ไทย สาธารณสุข
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

# เด็กไทยบริโภคปลอดภัย เพ่ือให้เด็กไทยบริโภคปลอด เด็กและเยาวชน 15,000    15,000   15,000    15,000     15,000   1 ครั ง เด็กไทยปลอดภัยห่าง กอง

ห่างไกลโรค NCDs ภัยห่างไกลโรค NCDs ไกลโรค NCDs สาธารณสุข

# โครงการTO BE NUMBER ONE เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนพระแท่น 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง เสริมสร้างกิจกรรมให้ กอง

เด็กนักเรียน ดงรังวิทยาคาร กับเด็กนักเรียน สาธารณสุข

# ส่งเสริมการออกก้าลังกายเด็ก เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลัง เด็กก่อนปฐมวัย 5,000     5,000    5,000     5,000      5,000     1 ครั ง เด็กก่อนปฐมวัยร่างกาย กอง

ก่อนปฐมวัย กายเด็กก่อนปฐมวัย แข็งแรง สาธารณสุข

# หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกก้าลังกาย เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลังกาย เด็กนักเรียน 5,000     5,000    5,000     5,000      5,000     1 ครั ง เด็กนักเรียนรู้จักการ กอง

ออกก้าลังกาย สาธารณสุข

# พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ คณะกรรมการ 60,000    60,000   60,000    60,000     60,000   1 ครั ง การบริหารจัดการ กอง

และบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการจัดการกองทุน กองทุนมีศักยภาพ สาธารณสุข

# พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน -เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ -เงินอุดหนุนการด้าเนิน 75,000    75,000   75,000    75,000     75,000   1 ครั ง การจัดการสาธารณสุข กอง

ในเขตเทศบาล ในการปฏิบัติงานของอาสา งานของอาสาสมัคร มูลฐาน สาธารณสุข

สมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

# อุดหนุนเสริมสร้างความเข้ม เพ่ืออุดหนุอ้าเภอท่ามะกา -สร้างความเข้มแข็งให้กับ 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง อุดหนุนอ้าเภอท่ามะกา กอง

แข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านและชุมชน สาธารณสุข

# ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน  -เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา  -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 130,000 130,000  130,000   130,000  1 ครั ง ผู้สูงอายุมีสุขภาพตา ส้านักปลัด

ภาวะผิดปกติการมองเห็นใน ทางสายตา ท่ีดี

ผู้สูงอายุ 210,000  340,000 340,000  340,000   340,000  

98

งบประมาณ



3.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

2 จัดเก็บข้อมูลท้องถ่ิน -เพ่ือศึกษาข้อมูลพื นฐานของ -ครัวเรือนในเขตเทศบาล 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง -ครัวเรือนท่ีได้รับความ ส้านักปลัด

ครัวเรือนน้ามาวิเคราะห์ เดือดร้อนได้รับการแก้ไข

ปัญหาและแก้ไข

3 ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ -เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 120,000  120,000 120,000  120,000   120,000  12 ครั ง -ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลา-ส้านักปลัด

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง นามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

4 จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -เพ่ือเป็นการจัดระบบการแพทย์-ประชาชนในเชตเทศบาล 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000  12 หมู่บ้าน-เป็นการบริการประชาชนส้านักปลัด

ฉุกเฉินในเชตเทศบาล อย่างท่ัวถึง

5 การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข -เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา -เขตเทศบาลและ 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000  1 ครั ง ประชาชนห่างไกล ส้านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ใกล้เคียง ยาเสพติด

3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 อุดหนุนการด้าเนินงานตาม -สนับสนุนการด้าเนินงานตาม -อุดหนุนเงินให้เหล่ากาชาด 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ส้านักปลัด

ภารกิจเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรีภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ความช่วยเหลือ

จังหวัดกาญจนบุรี 370,000  370,000     370,000      370,000       370,000      

3.4 แผนงานงบกลาง

1 การสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 6,300,000   6,500,000  7,500,000   7,700,000    8,000,000  12 ครั ง  -ผู้สูงอายุได้รับเบี ยยังชีพ ส้านักปลัด

2 การสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการ  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการ 2,000,000   2,000,000  2,000,000   2,000,000    2,000,000  12 ครั ง  -ผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพ ส้านักปลัด

3 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ 80,000    80,000   90,000    95,000     100,000  12 ครั ง  -ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี ยยังชีพส้านักปลัด

เอดส์
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3.5แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 จัดการแข่งขันกีฬา -เพ่ือสนับสนุนและ -ประชาชนมีการเล่นกีฬา 200,000  100,000 100,000  100,000   100,000  1 ครั ง -ประชาชนมีอุปกรณ์ในส้านักปลัด

ส่งเสริมการกีฬาของประชาชน การเล่นกีฬา ส่งเสริม

สุขภาพ

2 อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา -เพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาแก่ -จ้านวน  3  โรงเรียน 60,000    60,000   60,000    60,000     60,000   1 ครั ง  -เด็กสนใจการเล่นกีฬาส้านักปลัด

โรงเรียน เด็กนักเรียน

3 จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม -เพ่ือให้เด็กมีการเสริมสร้าง -พื นท่ีเขตเทศบาล 300,000   -  -  - 300,000  1 ครั ง -เด็กมีพัฒนาการท่ีดีสมวัยส้านักปลัด

เคร่ืองเล่นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการ

4 อุดหนุนกีฬาท้องถ่ิน/กีฬาจังหวัด -เพ่ืออุดหนุนกีฬาท้องถ่ิน/ -การจัดการแข่งขันกีฬา 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง -เป็นการแข่งขันกีฬาเพ่ือส้านักปลัด

กีฬาจังหวัด เสริมสร้างความสามัคคี

3.5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ้าเภอ  -เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา สนามกีฬาระดับอ้าเภอ  -  - 25,000,000                                                   

ท่ามะกา ระดับอ้าเภอท่ามะกา ท่ามะกา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 จัดตั งอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม-เพ่ือเกิดการรวมกลุ่มของ -จ้านวน  50  คน 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   50 คน -ประชาชนรักและ กอง

ของประชาชนในการ 50,000        50,000      50,000        50,000         50,000       หวงแหนทรัพยากร สาธารณสุขฯ

อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ

4.2แผนงานสาธารณสุข

1 รณรงค์และจัดประกวดความสะอาด-เพ่ือให้ชุมชนในเขตเทศบาล -จ้านวน  12  หมู่บ้าน  -  -  - 120,000   120,000  12 -ประชาชนมีส่วนร่วม กอง

ของชุมชน มีความสะอาด  เป็นระเบียบ หมู่บ้าน ช่วยกันรักษาความ สาธารณสุขฯ

เรียบร้อย สะอาดภายในชุมชน

120,000   120,000  

4.3แผนงานการเกษตร

1 อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมในเขต - เพ่ืออนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม -เขตเทศบาล 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   1 แห่ง -ประชาชนร่วมกันปลูก กอง

เทศบาล ในเขตเทศบาล ป่าอย่างพร้อมเพรียง สาธารณสุขฯ

2 การพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพ่ือให้เทศบาลต้าบลพระแท่น  -  - 50,000    50,000     50,000   1 กลุ่ม  -เกิดกลุ่มผู้ผลิตอาหาร กอง

ในชุมชน เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 50,000    50,000   100,000  100,000   100,000  ปลอดภัย สาธารณสุขฯ
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4.4แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 จัดตั งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและ-เพ่ือให้มีกลุ่มอาสาสมัคร -จ้านวน  50  คน  -  -  - 50,000     50,000   50 คน -กลุ่มอาสาสมัครป้องกันส้านักปลัด

ระวังไฟป่า ในการป้องกันและดับไฟป่า และระวังไฟป่าสามารถ

อย่างมีประสิทธิภาพ -        50,000     50,000   ท้างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4.5แผนงานเคหะและชุมชน

1 จัดตั งธนาคารขยะในชุมชน -เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน -จ้านวน  12  หมู่บ้าน  -  -   - 50,000     50,000   12 -ประชาชนร่วมกันแยก กอง

การจัดเก็บและท้าลายขยะ หมู่บ้าน ขยะ  เกิดความสะดวก สาธารณสุขฯ

ในการจัดเก็บและท้าลาย

2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ -เขตเทศบาล 150,000  150,000 150,000  150,000   150,000  12 -รถบรรทุกขยะสามารถ กอง

เทศบาล ก้าจัดขยะ หมู่บ้าน ปฏิบัติงานได้อย่างมี สาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ

3 รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน -เพ่ือให้ประชาชนสามารถ -จ้านวน  12  หมู่บ้าน 200,000  200,000 200,000  200,000   200,000  12 -ประชาชนร่วมกันแยก กอง

คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง หมู่บ้าน ขยะได้อย่างถูกต้อง สาธารณสุขฯ

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การลด เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  -จ้านวน 12 หมู่บ้าน 200,000  200,000 200,000  200,000   200,000  12 -ประชาชนร่วมกันแยก กอง

การคัดแยก และใช้ประโยชน์ คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 550,000  550,000 550,000  600,000   600,000  หมู่บ้าน ขยะได้อย่างถูกต้อง สาธารณสุขฯ

จากมูลฝอย
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการบริหารจัดการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา -เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ และ -จัดอบรมสัมมนา 500,000  500,000 500,000  500,000   500,000  1 ครั ง -ประชาชน  พนักงาน ส้านักปลัด

ดูงาน ประสิทธิภาพในการท้างาน และทัศนศึกษาดูงาน ลูกจ้าง  มีวิสัยทัศน์

2 ประชุมและประชาคมชุมชน -เพ่ือรับทราบปัญหาและความ -จัดท้าประชาคม 40,000    40,000   40,000    40,000     40,000   1 ครั ง -ท้าให้รับทราบปัญหาความส้านักปลัด

ต้องการของประชาชน ทั ง  12  หมู่บ้าน ต้องการข้อมูลท่ีแท้จริง

3 จัดตั งชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาล-เพ่ือขยายชุมชนเมืองให้เต็ม -จ้านวน  12  หมู่บ้าน  -  -  - 50,000     50,000   12 -ขยายชุมชนเมืองให้เต็มส้านักปลัด

พื นท่ีในเขตเทศบาล หมู่บ้าน พื นท่ีในเขตเทศบาล

4 เทศบาลเคล่ือนท่ี -เพ่ืออ้านวยความสะดวก -จัดเทศบาลเคล่ือนท่ี  -  -  - 60,000     60,000   1 ครั ง ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

ในการบริการให้กับประชาชน ภายในเขตเทศบาล สะดวกในการได้รับบริการ

5 ลานครอบครัว -เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว -ครัวเรือนในเขตเทศบาล 80,000    80,000   80,000    80,000     80,000   6 ครั ง ประชาชนมีความรัก ส้านักปลัด

มีความรักต่อกัน ความอบอุ่นในครอบครัว

620,000      620,000     620,000      730,000       730,000      

5.2แผนงานสาธารณสุข

1 จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา -เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์  และประสิทธิ- -จัดอบรมสัมมนา 300,000  300,000    - 300,000   300,000  1 ครั ง -ประชาชน  พนักงาน ส้านักปลัด

ดูงาน ภาพในการท้างาน และทัศนศึกษาดูงาน 300,000      300,000     -            300,000       300,000      ลูกจ้าง  มีวิสัยทัศน์
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5.3แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 อบมรมความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล  -เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้าง -อบรมให้ความรู้ตาม 10,000     -  - 10,000     10,000   1 ครั ง  -พนักงาน ลูกจ้าง ส้านักปลัด

ข่าวสาร มีความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล พรบ.ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล

ข่าวสาร ข่าวสาร

2 อบรมให้ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ -เพ่ืออบรมให้ความรู้เพ่ิม  -เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 60,000    60,000   60,000    60,000     60,000   1 ครั ง  -เจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ ส้านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการ ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

3 การจัดการเลือกตั ง  -เพ่ือจัดการเลือกตั งสมาชิก  -การจัดการเลือกตั ง  -  - 500,000   -  - 1 ครั ง  -การจัดการเลือกตั ง ส้านักปลัด

สภาท้องถ่ิน นายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  - ประชาชนผู้เป็นคณะ 30,000    30,000      - 30,000     30,000   1 ครั ง  -ประชาชนมีความรู้ใน กองคลัง

ในการตรวจการจ้าง ในการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง การตรวจการจ้าง

5 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษี  -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  -ประชาชนผู้เสียภาษี 30,000    30,000      - 30,000     30,000   1 ครั ง  -ประชาชนมีความรู้ด้านกองคลัง

ท้องถ่ิน ในการช้าระภาษีและค่า ภาษี

ธรรมเนียม

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ใน เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ อุดหนุนการด้าเนินงาน  - 30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง  -มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ส้านักปลัด

การช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ในการช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือประชาชน

7 อบรมสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  -  - 50,000    50,000     50,000   1 ครั ง สมาชิกสภามีความรู้ ส้านักปลัด

ต้าบลพระแท่น มีความรู้ความเข้าใจใน 130,000  150,000 640,000  200,000   200,000  ความเข้าใจในระเบียบ

ระเบียบ กฎหมาย กฎหมาย
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5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

8 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ -ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   1 ครั ง -เทศบาลสามารถจัดเก็บ กองคลัง

ทรัพย์สิน จัดเก็บภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีได้อย่างครบถ้วน

ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

9 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเสียค่าภาษี/ ประชาชนผู้เสียภาษี 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   12    -ประชาชนให้ความร่วม กองคลัง

เร่ืองการจัดเก็บภาษี/ประปา ประปา ตามก้าหนด หมู่บ้าน มือในการเสียภาษี/ประปา

# แต่งตั งคณะกรรมการในการ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผู้แทนประชาชน  - 200,000 200,000  200,000   200,000  12    ประชาชนมีส่วนร่วม กองคลัง

บริหารพัสดุ ในการตรวจรับงาน หมู่บ้าน การบริหารพัสดุ

# ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือป้องกันและปราบปราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา   -  - 30,000    30,000     30,000   1  ครั ง คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ส้านักปลัด

การทุจริต เจ้าหน้าท่ีเทศบาล เจ้าหน้าท่ีเทศบาลไม่มี

การทุจริต

70,000        270,000     300,000      300,000       300,000      
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5.4แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 เฝ้าระวัง 7 วันอันตรายในช่วง -เพ่ือป้องกันอันตรายในช่วง -ประชาชนท่ัวไป 40,000    40,000   40,000    40,000     40,000   2 ครั ง -ประชาชนได้รับความ ส้านักปลัด

เทศกาล เทศกาล ปลอดภัยจากช่วงเทศกาล

2 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย-เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ -อาสาสมัครป้องกันภัย 200,000  200,000 200,000  200,000   200,000  50 คน -สามารถป้องกันและ ส้านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครป้องกันฯ ฝ่ายพลเรือน บรรเทาสาธารณภัยได้

3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ -ผู้ประสบสาธารณภัย 50,000    50,000   50,000    50,000     50,000   12    -ผู้ประสบสาธารณภัย ส้านักปลัด

สาธารณภัย หมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือ

4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และฝึก -เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  -เขตเทศบาล 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   4 ครั ง  -ฝึกซ้อมแผนได้อย่าง ส้านักปลัด

และฝึกแผนป้องกันและบรรเทา และฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ มีประสิทธิภาพ

สาธารณภัย

5 ให้ความรู้เก่ียวกับเด็กติดภาย  -เพ่ือให้เด็กเล็กรู้จัก  -เด็กเล็ก  -  - 20,000    20,000     20,000   1 ครั ง  -เด็กรู้จักการป้องกัน ส้านักปลัด

ในรถ การป้องกันตัวเอง และเอาตัวรอด

320,000  320,000 340,000  340,000   340,000  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

6.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 สนับสนุนอาหารเสริม  (นม) -เพ่ือให้เด็กได้ทานอาหารเสริม(นม)-จ้านวน  3  โรงเรียน 3,000,000  3,000,000 3,000,000  3,000,000    3,000,000  7 แห่ง -เด็กได้ทานอาหารเสริม ส้านักปลัด

แก่เด็กนักเรียน ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม) ท่ีเพียงพอ

2 สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก -เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน-จ้านวน 3 โรงเรียน 4,000,000  4,000,000 4,500,000  5,000,000    5,500,000  7 แห่ง -เด็กนักเรียนได้รับประทานส้านักปลัด

นักเรียน อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง และ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง

3 การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์เด็กเล็กในเขต 100,000  100,000  -  -   - 3 แห่ง -เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม ส้านักปลัด

เทศบาลต้าบลพระแท่น ในด้านต่างๆ เทศบาลท่ีได้มาตรฐาน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ

4 เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ-เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะและ-เด็กและเยาวชนในเขต 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   50 คน -เด็กและเยาวชนมี ส้านักปลัด

พัฒนาการของเด็ก เทศบาลและพื นท่ีใกล้เคียง เพ่ิมทักษะท่ีดีขึ น

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน  -เพ่ือบริหารสถานศึกษาภายใน  -สถานศึกษาในเขต 4,000,000  4,000,000 4,000,000  4,000,000    4,000,000  1 ครั ง  -การบริหารสถาน ส้านักปลัด

ศึกษา เขตเทศบาล เทศบาล ศึกษามีประสิทธิภาพ

 -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

 -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาส้าหรับ ศพด.เทศบาล

และ ศพด.ในวัดพระแท่น

 -เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน

 -ค่าตอบแทน ประกันสังคม

ค่าครองชีพ  ศพด.วัดพระแท่น ###### ###### ###### ####### ######
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6.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

6 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน ้า  -เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน  -ห้องเรียน , ห้องน ้า  -   -   - 100,000   100,000  1 แห่ง  -ห้องเรียน ห้องน ้า ได้ ส้านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ห้องน ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน

เทศบาล

7 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม  -เพ่ือก่อสร้างสนามเด็กเล่น  -สนามเด็กเล่น เคร่ือง 300,000  300,000 300,000  300,000   300,000  1 แห่ง  -เด็กได้รับการเสริมสร้างส้านักปลัด

เคร่ืองเล่น พร้อมเคร่ืองเล่น เล่น พัฒนาการ

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -บริเวณศูนย์พัฒนา 50,000     -  - 50,000      - 1 แห่ง  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ส้านักปลัด

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็ก ความร่มร่ืนสวยงาม

พระแท่น

9 ก่อสร้างอ่างล้างมือบริเวณศูนย์  -เพ่ือก่อสร้างอ่างล้างมือ  -บริเวณศูนย์พัฒนา 25,000     -  -  -  - 1 แห่ง  -เด็กมีอ่างล้างมือใช้ใน ส้านักปลัด

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็ก การท้าความสะอาด

พระแท่น

# นักบินน้อย เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนพระแท่น อุดหนุนโรงเรียนพระแท่น 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง  -ส่งเสริมกิจกรรมให้กับส้านักปลัด

ดงรังวิทยาคาร ดงรังวิทยาคาร เด็กนักเรียน

395,000  320,000 320,000  470,000   420,000  
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6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเด็กในเขตเทศบาลและ 60,000    60,000   80,000    80,000     80,000   1 ครั ง -เด็กได้รับความสนุกสนานส้านักปลัด

งานวันเด็กแห่งชาติ พื นท่ีใกล้เคียง และรับรู้ถึงความส้าคัญ

2 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ -เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ -ประชาชนเข้าร่วมการจัด 60,000    60,000   80,000    80,000     80,000   1 ครั ง -สืบสานอนุรักษ์ประเพณีส้านักปลัด

ประเพณีไทย งานประเพณีสงกรานต์ ของไทยให้คงอยู่สืบไป

3 การจัดงานวันเข้าพรรษา -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วันส้าคัญ -ประชาชนเข้าร่วมขบวน 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง -สืบสานอนุรักษ์วันส้าคัญส้านักปลัด

ของไทย แห่เทียนพรรษา ของไทย

4 การจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี -ท้าบุญตักบาตร เลี ยงพระ 15,000    15,000   15,000    15,000     15,000   1 ครั ง -ก่อให้เกิดความเข้าใจ ส้านักปลัด

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก แข่งขันกีฬาภายในเทศบาล อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล สมาชิก พนักงานเทศบาล

5 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ -เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส้านึก -ประชาชนเข้าร่วม 150,000  150,000 150,000  150,000   150,000  1 ครั ง -ประชาชนได้แสดง ส้านักปลัด

ให้ประชาชนแสดงความจงรัก การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ความจงรักภักดี

6 การจัดงานวันออกพรรษา -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วันส้าคัญ -ประชาชนเข้าร่วมพิธี 20,000    20,000   20,000    20,000     20,000   1 ครั ง -สืบสานอนุรักษ์วันส้าคัญส้านักปลัด

ของไทย ตักบาตรเทโว ของทไย

7 การจัดงานประเพณีลอยกระทง -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน -ประชาชนเข้าร่วมการจัด 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000  1 ครั ง -สืบสานอนุรักษ์ประเพณีส้านักปลัด

ประเพณีของไทย งานประเพณีลอยกระทง ของไทยให้คงอยู่สืบไป

8 การจัดกิจกรรมระลึกถึงพระบาท -เพ่ือแสดงความจงรักภักดี -ประชาชนเข้าร่วม 200,000  200,000 200,000  200,000   200,000  1 ครั ง -ประชาชนได้แสดงร่วมส้านักปลัด

สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลฯและถวายความอาลัย กิจกรรม 625,000      625,000     665,000      665,000       665,000      ความอาลัย
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6.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

9 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน -เพ่ือให้ประชาชนร่วมกัน -การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  -  - 50,000    50,000     50,000   12 -ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้าน ในการอนุรักษศิลปวัฒน-

ธรรมแบบดั งเดิม 

# ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  -เพ่ือให้เยาวชนมีคุณธรรม  -เด็กและเยาวชนมี 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง  -เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมส้านักปลัด

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม

# เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  -เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก การจัดงานเทิดพระเกียรติ 100,000  100,000 100,000  100,000   100,000   1 ครั ง  -ประชาชนแสดงความ ส้านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ภักดี จงรักภักดี

# ปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ  -เพ่ือปกป้องสถาบันส้าคัญ สถาบันพระมหากษัตริย์ 100,000   100,000  300,000   300,000    300,000   1 ครั ง  -ประชาชนแสดงความส้านักปลัด

ของชาติ จงรักภักดี

# เทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี  -เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก การจัดงานเทิดพระเกียรติ  - 20,000   50,000    50,000     50,000    1 ครั ง  -ประชาชนแสดงความ ส้านักปลัด

ภักดี จงรักภักดี

# อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี  -อุดหนุนอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่ามะกา 30,000    30,000   30,000    30,000     30,000   1 ครั ง อ้าเภอจัดงานรัฐพิธี ส้านักปลัด

การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ต่างๆ

260,000      ##### 560,000 560,000  560,000 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก

เผยแพร่ ในการท างาน

 -กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล -จัดซ้ือกล้องดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  -  - 10,000      -  - กองคลัง

 -กล้อง VDO  -จัดซ้ือกล้อง VDO  -  - 30,000      -  - ส านักปลัด

โทรทัศน์แบบ Smatr TV  - 20,000     -  -  - ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000   34,000    34,000     17,000   กองคลัง

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน  ส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง

 -เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สี 5,000     5,000      10,000     5,000      - กองคลัง

  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1 เคร่ือง  -  - 5,000        -  - กองคลัง

 -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ multifunction 1 เคร่ือง 8,000       กองคลัง

 -เคร่ืองสแกน  -จัดซ้ือเคร่ืองสแกน จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 18,000      -  - กองคลัง

 -จัดซ้ือเคร่ืองสแกน จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 18,000      -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1  -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย 1 ชุด  - 130,000     -  - ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  -  - 5,000        -  - กองคลัง

 -เก้าอ้ีส านักงาน ในการท างาน -เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  6 ตัว 100,000   - 141,000     -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองปรับอากาศ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เพ่ืออ านวยความสะดวก

 -อ่างล้างจานแบบตู้ ในการท างาน  -อ่างล้างจานแบบตู้ 1 จ านวน 1 ตู้ 20,000     
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้อง  (พ.ศ.2561  - พ.ศ.2565) ผ.03



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  -จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรอเนกประสงค์  -  - 700  -  - ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ   -  - 900,000     -  - ส านักปลัด

และขนส่ง ในการท างาน ดับเบ้ิลแคป

 -รถบรรทุก (ดีเซล)

3 แผนงานป้องกันและบรรเทาค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ  -เพ่ือใช้ในการป้องกัน -จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า อเนกประสงค์  - - 5,500,000 -  - งานป้องกันฯ

สาธารณภัย ขนส่ง และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 12,500 ลิตร จ านวน 1 คัน

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 3 ตู้  -  - 12,000      -  - งาน

 -ตู้เหล็ก ในการท างาน  -จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว  -  - 15,000      -  - การศึกษา

 -โต๊ะท างานเหล็ก  -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน จ านวน  -  - 10,000      -  -

 -เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตู้

 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อย 100,000  60,000     -  -  -

 -เก้าอ้ีส านักงาน กว่า 24,000 BTU จ านวน 3 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35,000    -  -  -

12,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  -  - 5,000        -  -

 -เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 10,000     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แบบ Smatr TV  - 60,000     -  -  -

 -โทรทัศน์แบบ Smatr TV จ านวน 3 เคร่ือง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ  -  - 16,000      -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน  ส านักงาน จ านวน 1 ชุด

ส านักงาน

 -เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง  -  - 5,000        -  -

6 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อเหว่ียง 30,000    -  -  - กอง

 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อเหว่ียง ในการท างาน จ านวน  1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000    -  -  -  -

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน  ส านักงาน จ านวน 1 ชุด

ส านักงาน ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล

 -เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 5,000      -  -  -  -

7 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000    -  -  -  - กองช่าง

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน  ส านักงาน จ านวน 1 ชุด

ส านักงาน ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล

ครุภัณฑ์การเกษตร  -จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อเหว่ียง 30,000    -  -  -  -

 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบ จ านวน  1 เคร่ือง

ข้อเหว่ียง

ครุภัณฑ์ส านักงาน  -จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 10,000   2,500       -  -  -

 -เก้าอ้ีส านักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ

 -ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ฯ  -จัดซ้ือระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฯ 500,000    
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000    - 34,000      -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน  ส านักงาน 

ส านักงาน

 -เคร่ืองพิมพ์ (Pinter)  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง 5,000      5,000       ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานส าหรับห้อง 100,000   -  -  -  - ส านักปลัด

 -เก้าอ้ีส านักงาน ในการท างาน ประชุมสภา

 -ตู้บานเล่ือน  -จัดซ้ือตู้บานเล่ือน จ านวน 3 ตู้ 15,000    -  -  -  - กองคลัง

 -พัดลมไอเย็น  -จัดซ้ือพัดลมไอเย็น จ านวน 4 ตัว  - 40,000    40,000      -  - ส านักปลัด

 -ตู้บานเล่ือน  -จัดซ้ือตู้บานเล่ือน จ านวน 5 ตู้  - 16,500    10,000      -  - ส านักปลัด

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 50,000    -  -  -  -

 -เคร่ืองขยายเสียงพร้อม ในการท างาน จ านวน 1 ชุด ส านักปลัด

อุปกรณ์

 -ไมค์ห้องประชุมสภา  -จัดซ้ือไมค์ห้องประชุมสภา  -  - 50,000      -  - ส านักปลัด

จ านวน 20 ตัว

11 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือสัญญาณไฟวับวาบ จ านวน 70,000    -  -  -  - ส านักปลัด

ภายใน ขนส่ง ในการท างาน 2 ตัว

 -สัญญาณไฟวับวาบ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 20,000    -  -  -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองขยายเสียง ในการท างาน

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กสนาม 100,000  100,000    -  -  - ส านักปลัด

 -เคร่ืองเล่นเด็กสนาม ในการท างาน

14 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือตู้บ้านเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 6,000      -  -  -  - กอง

 -ตู้บานเล่ือน 2 บาน ในการท างาน สาธารณสุขฯ

 -เคร่ืองเคลือบบัตร  -จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร 10,000    -  -  -  - กอง

 -เก้าอ้ีส านักงาน  -จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 5,000      สาธารณสุขฯ

 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  -จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,000     3,000       -  -  -

15 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือสัญญาณไฟวับวาบ 30,000    -  -  -  - กอง

และขนส่ง ในการท างาน สาธารณสุขฯ

 -สัญญาณไฟวับวาบ

16 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000    -  -  -  - กอง

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท างาน ส านักงาน จ านวน 1 ชุด สาธารณสุขฯ

ส านักงาน

 -เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 5,000      -  -  -  - กอง

สาธารณสุขฯ

17 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือไม้สตาฟฟ์  -  - 6,000        -  - กองช่าง

 -ไม้สตาฟฟ์ ในการท างาน
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 15 ล้ินชัก 5,000      -  -  -  - กองช่าง

 -ตู้เหล็กแบบ 15 ล้ินชัก ในการท างาน

 -เก้าอ้ีส านักงาน  -จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  -  - 2,500        -  -

19 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อเหว่ียง 9,500      -  -  -  - กองช่าง

 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบ ในการท างาน จ านวน  1 เคร่ือง

ข้อเหว่ียง

20 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 500,000   -  -  -  - กองช่าง

เผยแพร่ ในการท างาน เคร่ือข่ายพร้อมติดต้ัง

21 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

 -เคร่ืองออกก าลังกาย  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 500,000  500,000   500,000    500,000  ##### กองช่าง

ในการท างาน

22 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  - #######  -  -  - กอง

และขนส่ง ในการท างาน สาธารณสุขฯ

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือตู้บานเล่ือน จ านวน 2 ตู้ 10,000    -  -  -  - ส านักปลัด

 -ตู้บานเล่ือน 2 บาน ในการท างาน

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือชุดรับแขก 40,000    -  -  -  - ส านักปลัด

 -ชุดรับแขก ในการท างาน

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือโต๊ะพับแบบอเนกประสงค์ 34,000    -  -  -  - ส านักปลัด

 -โต๊ะพับแบบอเนกประสงค์ ในการท างาน จ านวน 20 ตัว

26 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  -  - 20,000      -  - กองช่าง

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในการท างาน จ านวน 1 ชุด
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก

เผยแพร่ ในการท างาน

 -เคร่ืองมัลติมีเดียโปร  -จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 45,000    ส านักปลัด

เจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

 -ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 8,000      กองคลัง

28 แผนการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 -ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 5,000      ส านักปลัด

ติดต้ัง ในการท างาน

29 แผนงานสาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -เพ่ืออ านวยความสะดวก

เผยแพร่ ในการท างาน กอง

 -กล้องถ่ายภาพระบบ  -จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 50,000    สาธารณสุข

ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

 -โทรทัศน์ LED  -จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ 30,000    

Smart TV

30 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  -เพ่ืออ านวยความสะดวก  -จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 372,000   กองช่าง

 -รถฟาร์มแทรกเตอร์ ในการท างาน ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 1 คัน

 -หางตัดหญ้าไหล่ทาง  -จัดซ้ือหางตัดหญ้าไหล่ทาง 1 อัน 200,000   

 -ใบมีดดันหน้า  -จัดซ้ือใบมีดดันหน้า 60,000    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 -เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  -จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 ตัว 19,000    

 -เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  -จัดซ้ือเคร่ือตัดแต่งพุ่มไม้ 1 ตัว 20,000    
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แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก

1 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนน -เพ่ือให้ประชาชนได้รับแสง -ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  -  - 2,141,900   -  - 1 สาย ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

เทศบาลพระแท่น สาย 18 หมู่ท่ี 1 สว่างอย่างเพียงพอ ขนาดเสาเหล็กสูง 7.00 ม. อย่างท่ัวถึง

บ้านส านักเย็น เขตเทศบาลต าบล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 46 ต้น

พระแท่น เช่ือมพับหมู่ท่ี 2 บ้านไร่ ระยะห่างช่วงเสาไฟฟ้าต้นละ

เขตเทศบาลต าบลพระแท่น 40.00 ม. ความยาว

และ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองลาน เขต 1,862.00 ม.

เทศบาลต าบลหนองลาน ต.หนองลาน

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ.02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) หลัก
2 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนน -เพ่ือให้ประชาชนได้รับแสง  -ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  -  - 1,547,600    -  - 1 สาย ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

เทศบาลพระแท่น สาย 36 หมู่ท่ี 16สว่างอย่างเพียงพอ ขนาดเสาเหล็กสูง 7.00 ม. อย่างท่ัวถึง

บ้านดงรัง ถึงหมู่ท่ี 12 บ้านกระดอน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 32 ต้น

โพรง เขตเทศบาลต าบลพระแท่น ระยะห่างช่วงเสาไฟฟ้าต้นละ

เช่ือมกับหมู่ท่ี 15 บ้านดอนสามหลัง 40.00 ม. ความยาว

เขตเทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 1,290.00 ม.

ต.พระแท่น และ หมู่ท่ี 3 

บ้านหนองลาน เขตเทศบาลต าบล

หนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา

จกาญจนบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเส้น -ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 3,715,000   -  - 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมา

ภายในวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ทางคมนาคมท่ีสะดวก แอสฟัลท์ผิวจราจรกว้าง อย่างสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัย 5.00 - 10.00 ม. ระยะทาง

รวม 1,352 ม.
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