
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

  

 

  

                                                         ฝ่ายแผนและงบประมาณ                   

กองวิชาการและแผนงาน 



คำนำ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดงนั้น เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ,หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600                 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 

ตุลาคม 2559  เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ.25 61-2564)                

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 โดยพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ,นโยบายของรัฐบาล,ยุทธศาสตร์

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 3 ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ,กรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2558-2561) ,               

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2563) และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  

โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั ้นมีลักษณะเป็นแผนที่เป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/

โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ                   

จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

2. เป ็นแผนที ่ม ีความสัมพันธ์ใกล ้ช ิดก ับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อมีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

3. เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความ

ต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมือง               

พระประแดงเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                   

จากแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี ในปีที ่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื ่อให้

กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อไปด้วย 
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1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชน 

เทศบาลเมืองพระประแดงมีพื้นที่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเทศบาลที่เกือบจะมี

พื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่ถึงจะมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดและยากที่จะขยายให้มากขึ้นได้ ศักยภาพ

ของผู้คนและเอกลักษณ์ของเมืองก็ยังส่งผลให้พระประแดงในวันนี้ได้กลายเป็นชุมชนเมืองที่มีความ

เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมของพระประแดงแต่ก่อนนั้นเป็นเรือกสวนไร่นา                    

มีคลองลัดตะนงไหลผ่าน มีแม่น้ำเจ้าพระยาขนาบด้านทิศตะวันออก และคลองลัดหลวงขนาบอยู่

ทางด้านทิศตะวันตก ส่งผลให้ผู้คนของที่นี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั้งความอำนวยของ

พืน้ที่ตั้งอยู่ริมแม่นำ้  

เมืองพระประแดงจึงถือเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญของเมืองหน้าด่านซึ่งเป็นจุดเชื่อม

ของการเป็นเมืองการค้าและพาณชิยกรรมตั้งแต่ครั้งอดตีจนถึงทุกวันนี้ 

 ถึงแม้เวลาจะผันผ่านมานานหลายปีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองพระประแดงมี

พื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยังคงส่งผลให้พระประแดงได้กลายเป็นเมืองพาณิชย์ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมในพื้นที่จนความเจริญได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย วิถีชีวิตของคนที่นี้จึงไม่แตกต่าง

จากคนที่เมืองหลวงเท่าใดนัก  

ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดงมีทั้งสิ้น จำนวน 9 ชุมชน มีจำนวนบ้าน

ทั้ งห ม ด ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  จ ำน ว น  2 ,174 ห ลั งค า เรื อ น  มี จ ำน ว น ป ร ะช าก ร แ ย ก ต าม เพ ศ                      

จำนวน 9,843 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 4,701 คน เพศหญิง จำนวน 5,142 คน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีลำคลองมาก                

โดยเขตเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม

เหมาะสำหรับการทำนา ทำสวน แต่โดยสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้ พื้นที่เขตเทศบาลฯได้ใช้เป็น

พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย และพื้นที่การค้า ซึ่งภายในเขตเทศบาลฯปัจจุบันนี้ ไม่มีพื้นที่สำหรับการทำสวน 

ทำนาอีกแล้วเป็นพืน้ที่สำหรับการพาณชิยกรรม การค้า การขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

 



 
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 1.3 ลักษณะของภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนเป็น

ร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลจากลมชายทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีปริมาณ

ฝนตกมากช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม เดือนกันยายนเป็นเดือนซึ่งมีน้ำฝนมากที่สุดและเดือน

ธันวาคมเป็นเดือนซึ่งมปีริมาณฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

ฤดูร้อน  เริ่มตน้จากเดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน  เริ่มตน้จากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

  ฤดูหนาว เริ่มตน้จากเดือนพฤศจกิายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพพื้นที่การใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย มีความหนาแน่นมาก                      

และแออัด ซึ่งลักษณะของการใช้ที่ดินเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างหรือการขยายตัวของเมือง 

เนื่องจากว่ามีพื้นที่อยู่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่น้อยที่สุดในประเทศไทย สภาพแวดล้อมมี

อาคารพาณิชย์ล้อมรอบตัวอาคารสำนักงานเทศบาล จึงประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจร

ติดขัดในการสัญจร-ไปมาของประชาชน  มคีวามแออัด  มีความเสื่อมโทรมของทำเลที่ตั้งเป็นอาคารสูง 

เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับตลาดสดใกล้กับแหล่งสถาบันการเงิน ไปรษณีย์  เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า

ปลีก-สินค้าส่ง เบ็ดเตล็ดในชีวิตประจำวัน และสถานที่การบริการสาธารณะอื่นๆ  เป็นต้น กระจายตัว

อยู่ทั่วไป ซึ่งทั้งนี้เทศบาลฯได้มีการควบคุมหรือวางผังเมืองให้เป็นระเบียบในการกำหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารและที่อยู่อาศัยให้มีศักยภาพในการจัดการบริการทางด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีการแสดงผังเมืองรวมทางด้านการ

คมนาคมในการขนส่งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาในสภาวะ

การจราจรในปัจจุบัน ให้มคีวามสะดวกเพิ่มมากขึ้น 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

  -ทางน้ำ จังหวัดสมุทรปราการตั้ งอยู่  2 ฝั่ งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเขตเทศบาล                

เมืองพระประแดงตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้นการติดต่อคมนาคมทางน้ำก็จะอาศัย               

เรือข้ามฟาก และมีแพขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ขนส่งสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับโรงงาน



 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

อุตสาหกรรมทั้งสองฝั่ง และระบายสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร หรอืจังหวัดอื่นๆ เส้นทางคมนาคมทางนำ้ที่สำคัญได้แก่ 

  1.) แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นทางติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่มีเรือเดินสมุทร

จากต่างประเทศแล่นผ่านเพื่ อรับและขนส่ง ถ่ายสินค้าเข้า-ออกที่ท่ าเรือกรุงเทพมหานคร                    

หรือท่าเรือคลองเตย โดยแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่

จังหวัดสมุทรปราการผ่านอำเภอพระประแดง อำเภอเมือง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

   2.) คลองลัดหลวง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเลียบ               

แนวเขตเทศบาลไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งด้านทิศเหนอืและทิศใต้ของคลองลัดหลวง โดยทางด้านทิศ

ใต้ไหลลงสู่อ่าวไทยส่วนทางด้านทิศเหนือของคลองลัดหลวงสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่

ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง อาณาเขตติดต่อ 

เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย

ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนอื ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ แม่นำ้เจ้าพระยา และเขตเทศบาลเมอืงลัดหลวง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่นำ้เจ้าพระยา และเขตเทศบาลเมอืงปู่เจา้สมิงพราย 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมอืงลัดหลวง 
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แสดงแผนที่ตัง้ของเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 

ข้อมูลแผนที่ตัง้ :จากงานโยธา; กองชา่ง  เดือนกันยายน พ.ศ.2559 

 2.2 เขตการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ผ่านมาแบ่งเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง 

จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งที่ 1 ม ี  6 หน่วยเลือกตั้ง   

เขตเลือกตั้งที่ 2 ม ี 5  หน่วยเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งที่ 3 ม ี 5 หน่วยเลือกตั้ง 

แบ่งเป็นชาย  2,776    คน  

แบ่งเป็นหญิง  3,298   คน    

รวมทั้งหมด   6,074   คน 
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3.ประชากร 

 3.1 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

จำแนกประชากรแยกตามเพศ   ชาย 4,701 คน  หญิง  5,142  คน  รวมทั้งสิน้  9,843 คน 

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาตไิทย) 

ช่วงอาย ุ จำนวนประชากรตามช่วงอาย ุ รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

1.เด็ก (อายุน้อยกว่า 1 ป-ี6 ปี)   412 421 833 

2.เด็กโต (อายุ 7-12 ปี) 991 887 1,878 

3.วัยรุ่น (อายุ13-17 ปี) 550 514 1,064 

4.ผู้ใหญ่ (อายุ 18-60 ปี) 2,142 2,420 4,562 

5.คนชรา (อายุ 60 ปีขึน้ไป) 535 833 1,368 

6.อายุมากกว่า 100 ปี 2 1 3 

7.เกิดปีไทย 2 0 2 

รวม 4,634 5,076 9,710 

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

ช่วงอาย ุ จำนวนประชากรตามช่วงอาย ุ รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

1.เป็นบุคคลทีท่ำบัตรประจำตัวประชาชน 164 143 307 

2.เป็นบุคคลที่มีสทิธิ์เลือกตัง้อายุ 15 ปี 2,908 3,471 6,379 

3.เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 2,648 3,231 5,879 

4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตัง้อายุ 20 ปี 2,545 3,122 5,667 

5.เป็นบุคคลที่ตอ้งขึน้ทะเบียนทหาร 66 0 66 

6.เป็นบุคคลที่ตอ้งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 59 0 59 
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4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง           

พระประแดงที่รับผดิชอบ จำนวน 3 โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน/ นักศึกษา ในระบบโรงเรยีน จำแนกตามระดับชัน้ ชัน้ปี และเพศ 

ร.ร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า  

ยืนยนัข้อมูล ณ วันท่ี 05/02/2559 
 

ระดับขั้น ชั้นป ี ชาย หญิง รวม 

 

อนุบาล 

อ.1 35 45 80 

อ.2 41 43 84 

 อ.3 56 53 109 

รวม  132 141 273 

 

 

ประถมศกึษา 

ป.1 76 49 125 

ป.2 64 47 111 

ป.3 47 51 98 

ป.4 72 51 123 

ป.5 58 77 135 

ป.6 47 63 110 

รวม  364 338 702 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 63 55 118 

ม.2 53 20 73 

ม.3 30 16 46 

รวม  146 91 237 

รวมท้ังสิ้น  642 570 1,212 

 

จำนวนนักเรียน/ นักศึกษา ในระบบโรงเรยีน จำแนกตามระดับชัน้ ชัน้ปี และเพศ 

ร.ร.เทศบาลวัดทรงธรรม  

ยืนยนัข้อมูล ณ วันท่ี 05/02/2559 
 

ระดับขั้น ชั้นป ี ชาย หญิง รวม 

 

อนุบาล 

อ.1 23 30 53 

อ.2 35 27 62 

 อ.3 41 35 76 

รวม  99 92 191 

 

 

ประถมศกึษา 

ป.1 63 59 122 

ป.2 61 44 105 

ป.3 58 53 111 

ป.4 87 71 158 

ป.5 83 55 138 

ป.6 86 63 149 
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รวม  438 345 783 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 22 19 41 

ม.2 31 11 42 

ม.3 13 10 23 

รวม  66 40 106 

รวมท้ังสิ้น  603 477 1,080 

 

จำนวนนักเรียน/ นักศึกษา ในระบบโรงเรยีน จำแนกตามระดับชัน้ ชัน้ปี และเพศ 

ร.ร.เทศบาลวัดแค (ธรรมวธิานราษฎรบ์ำรุง)  

ยืนยนัข้อมูล ณ วันท่ี 03/02/2559 
 

ระดับขั้น ชั้นป ี ชาย หญิง รวม 

 

อนุบาล 

อ.1 12 7 19 

อ.2 6 9 15 

 อ.3 0 0 0 

รวม  18 16 34 

 

 

ประถมศกึษา 

ป.1 9 6 15 

ป.2 5 8 13 

ป.3 7 6 13 

ป.4 11 9 20 

ป.5 9 5 14 

ป.6 12 6 18 

รวม  53 40 93 

รวมท้ังสิ้น  71 56 127 

 

ข้อมูลอัตราเฉลี่ยคร/ูนักเรยีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงพระประแดง ประจำปี 2559 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มถิุนายน 2559 
 

โรงเรยีน ลำดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน จำนวนครู 

(ปฏิบัตกิารสอน) 

อัตราส่วน 

(ครูนักเรียน) 

เทศบาลเป้อมแผลงไฟฟ้า อ.1 3 78 4 1:21 

อ.2 3 81 4         1:20    241 

อ.3 4 82 4 1:21 

ป.1 5 123 7 1:17 

ป.2 4 115 6 1:18 

ป.3 4 112 7 1:16 

ป.4 5 95 7          1:17    706 

ป.5 5 131 7 1:18 

ป.6 5 130 8 1:16 

ม.1 3 103 5 1:16 

ม.2 4 119 4          1:27   286 

ม.3 2 64 4 1:16 
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รวม  47 1,233 67 1:17 

เทศบาลวัดทรงธรรม อ.1 2 48 2  

อ.2 2 61 2         1:30   181 

อ.3 2 72 2  

ป.1 2 117 4  

ป.2 4 121 4  

ป.3 4 119 4        1:29    776 

ป.4 4 119 5  

ป.5 4 160 5  

ป.6 4 140 5  

ม.1 2 92 2  

ม.2 1 36 2        1:28    167 

ม.3 1 39 2  

รวม  34 1,124 39 1:31 

เทศบาลวัดแค อ.1 1 18 1      1:31   31 

อ.2 1 12        

ป.1 1 22 1 1:21 

ป.2 1 16 1 1:26 

ป.3 1 10   

ป.4 1 15 1       1:14    94 

ป.5 1 18 1 1:18 

ป.6 1 15 1 1:15 

รวม  8 126 6 1:20 

รวมท้ังสิ้น 3 โรงเรียน 88 2,483   

 

 4.2 สาธารณสุข 

-ด้านการสาธารณสุข เทศบาลเมืองพระประแดงมีสถานบริการด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในครอบครัว รวมถึงควา ม

ปลอดภัยในชีวิตเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเทศบาลฯมีศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลเมือง

พระประแดง จำนวน 1 แห่ง มีคลินิกเอกชน จำนวน 8  แห่ง  มีพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการฯ 

จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)                      

จำนวน 65 คน มีผู้เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1,980 คน มีสาเหตุการเจ็บป่วย

ในศูนย์บริการสาธารณสุขทางด้านอุบัติเหตุ จำนวน 70 ราย/ปี เป็นงบประมาณในการรักษา จำนวนเงิน 

10,500.- บาท สาเหตุด้านอื่น จำนวน 1,910 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษา จำนวนเงิน 

55,265 บาท และมีรถพยาบาลฉุกฉินให้บริการประชาชน จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการในการ                   
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อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ สถิติอัตราการเข้ารับการรักษาโรค 5 ลำดับที่

สำคัญ  (โดยเรียงจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ 1.) โรคระบบทางเดินหายใจ 2.) โรคระบบผิวหนัง                     

3.) โรคระบบไหวเวียนโลหิตและโรคเลือด 4.) โรคระบบทางเดินอาหาร และ 5.)โรคระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูก 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วได้จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางนำ้ ดังนี้ 

  -ทางบก ในเขตเทศบาลฯมีถนนสายหลัก 6 สายที่ใช้ในการสัญจรไป-มา                   

ของประชาชน ได้แก่ 1.) ถนนศรีเขื่อนขันธ์ 2.) ถนนนครเขื่อนขันธ์ 3.) ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ                  

4.) ถนนพระยาดำรงราชพลขันธ์ 5.) ถนนเพชรหึงษ์ 6.) ถนนทรงธรรม ซึ่งนครเขื่อนขันธ์จะ เชื่อมต่อ

ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยผ่านถนนสุขสวัสดิ์ นอกจากนี้ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ ยังมีถนนที่เช่ือมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร มีถนนสายหลักๆตัดผ่านไป

ยังจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงหลายสาย เช่น ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และยังมีถนนเชื่อมต่อ

ระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัด เช่น ถนนเพชรหึงษ์-บางกอบัว ยานพาหนะนอกจากจะใช้รถยนต์

ส่วนตัว หรือพาหนะอื่นๆ ในการเดินทางภายในจังหวัดแล้ว ยังสามารถใช้บริการขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพฯ และบริการรถโดยสารของเอกชนได้อีกด้วย ซึ่ งทำให้การเดินทางเข้ามา

กรุงเทพมหานครมีความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

   -ทางน้ำ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเขตเทศบาล                

เมืองพระประแดงตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้นการติดต่อคมนาคมทางน้ำก็จะอาศัย               

เรือข้ามฟาก และมีแพขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ขนส่งสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งสองฝั่ง และระบายสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร หรอืจังหวัดอื่นๆ เส้นทางคมนาคมทางนำ้ที่สำคัญได้แก่ 

   1.) แม่น้ำเจา้พระยา เป็นเส้นทางติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่มีเรอืเดิน

สมุทรจากต่างประเทศแล่นผ่านเพื่อรับและขนส่ง ถ่ายสินค้าเข้า-ออกที่ท่าเรือกรุงเทพมหานคร                    

หรือท่าเรือคลองเตย โดยแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่

จังหวัดสมุทรปราการผ่านอำเภอพระประแดง อำเภอเมือง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
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    2.) คลองลัดหลวง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเลียบ               

แนวเขตเทศบาลไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งด้านทิศเหนอืและทิศใต้ของคลองลัดหลวง โดยทางด้านทิศ

ใต้ไหลลงสู่อ่าวไทยส่วนทางด้านทิศเหนือของคลองลัดหลวงสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่

ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ 

 5.2 การไฟฟ้า 

-ด้านการไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีการให้บริการด้านการไฟฟ้า

อยู่ใน การควบคุมและดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ถนนทั้ง 6 สายภายในเขตเทศบาลฯ โดยทั้งนีใ้หเ้ทศบาลฯมีหน้าที่ในการ

ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงหลอดไฟ ดวงไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตามตรอก/ซอก/ซอยและ

บริเวณถนนต่างๆภายในเขตเทศบาลฯใหม้ีสภาพใช้การได้ดี 

 5.3 การประปา 

-ด้านการประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีการใหบ้ริการด้านการประปา

อยู่ในการควบคุมและดูแลรับผิดชอบของการประปานครหลวง สาขาตากสิน กรุงเทพมหานคร                    

ซึ่งใหบ้ริการประปาครอบคลุมพื้นที่จำนวนหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนภายในเขตเทศบาลฯ โดยทั้งนี้ให้

เทศบาลฯมีหน้าที่ในการดูแลและบริการด้านอุปโภค-บริโภคน้ำดื่มน้ำใช้ ซึ่งมีให้บริการน้ำประปาให้

เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนอย่างทั่วถึง 

 5.4 ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-ด้านการการไปรษณีย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีที่ทำการไปรษณีย์                 

สามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในการรับ-การส่งจดหมาย โทรเลข พัสดุภัณฑ์ และธนาณัติ

ต่างๆซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.) ที่ทำการ

ไปรษณีย์โทรเลขพระประแดง อำเภอพระประแดง 2.) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสำโรงใต้  อำเภอพระ

ประแดง 3.) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปากลัด อำเภอพระประแดง  
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6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้ส่งผลให้เมืองพระประแดง ผันตัว

จากเมืองแห่งการเกษตรกรรม เข้าสู่วิวัฒนาการของเมืองการค้าและพาณิชย์เป็นหลัก เนื่องจากว่า                  

ความต้องการในสินค้าและการบริการมีมากเพราะเป็นแหล่งชุมชน อีกทั้งเป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่                   

เขตอุตสาหกรรมของจังหวัด รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นพระประแดง                 

ในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการค้า ผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี้ประกอบอาชีพ

รับจ้างและค้าขายสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพระประแดงจึงกลายเป็นเมืองศูนย์รวมของ

การพาณิชย์ถึงปัจจุบัน ดังนั้นความต้องการอาหาร ของใช้จำเป็น และที่อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าสถาน

ประกอบกิจการส่วนใหญ่ในเขตอำเภอพระประแดง เช่น  จำหน่ายข้าวสาร น้ำตาลทราย เครื่องดื่มนม

ของชำ ของใช้เบ็ดเตล็ด สุรา บุหรี่ นำ้ดื่ม อาหารสด-อาหารแหง้ อาหารสำเร็จรูป  เป็นต้น นอกจากนั้น

เป็นการประกอบกิจการคา้ขาย เฉพาะอย่าง เช่น ร้านทอง ร้านขายผ้า ตลาดโต้รุ่ง เป็นต้น         

 ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นตัวแทนค้า

ปลีกและส่ง มีตลาดเทศบาล จำนวน  4 แห่ง ตลาดเอกชน จำนวน 2 แห่ง สถานธนานุบาล จำนวน 1 

แห่ง  และธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ภายในเขตพื้นที่บริการ 

0.6115 ตารางกิโลเมตร 

ตางรางแสดงจำนวนรายละเอยีดข้อมูลตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง 

ชื่อตลาด จำนวน (แหง่) จำนวน (ราย) จำนวน (แผง) 

1.ตลาดเอกชน 2  65 65 

2.ตลาดท่าหิน 1 35 87 

3.ตลาดหน้าวดัพญาปราบฯ 1 19 38 

4.ตลาดลานทราย 1 262 686 

5.ตลาดหน้าศาลเจ้าพ่อ 

หลักเมือง 

1 315 752 

ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลฯ :จากงานรายไดแ้ละผลประโยชน์; กองคลัง  เดือนกันยายน พ.ศ.2559 

6.2 ด้านการท่องเที่ยว 

-ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬานันทนาการ ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มี

แหล่งบริการด้านสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านสะบ้ามอญ โบราณสถาน สถานที่ในการ

ออกกำลังกาย และสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ 1.) อุทยานป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2.) 
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วัดทรงธรรมวรวิหาร จำนวน 1 แห่ง 3.) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง 4.) สนามเด็กเล่น

จำนวน 2 แห่ง 5.) สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง และ 6.)หอ้งสมุดเพื่อประชาชน จำนวน 1 แห่ง 

7.ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

ชาวพระประแดงในปัจจุบันนับถือศาสนาต่างกันไปทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม ดังจะเห็นได้จากศาสนสถานต่างๆในพุทธศาสนา เช่น วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดพญา

ปราบปัจจามิตร วัดอาษาสงคราม โบสถ์คริสต์ได้แก่ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ และมัสยิดดารอส

อาดะห์ ของศาสนาอิสลาม ศาสนสถานเหล่านี้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวพระประแดงได้ประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาและน้อมนำจติใจให้กระทำความดี ชาวพระประแดงจึงเป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน

ดำเนินตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งนอกจากนี้ศาสนาใดก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุข นอกจากนี้ชาวพระประแดงยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นตัวแทนของความดีงามซึ่งไม่ขัดหลัก

ศาสนาของตนอีกด้วย นับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมความ

ศรัทธา อันได้แก่ องค์เจ้าพ่อหลักเมือง (พระพิฆเนศ) ที่ประดิษฐานอยู่บนเสาหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อ

หลักเมืองพระประแดงในฐานะเป็นหลักเมืองของชาวเมอืงและวัดทรงธรรมวรวิหารพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์

ที่มคีวามงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

เมืองพระประแดงในปัจจุบันยังคงเสน่ห์ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในฐานะ

เมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญ และวิถีชีวิตของชาวมอญให้กับผู้คนได้เข้ามาสัมผัส แม้ว่าชาวมอญที่

อยู่อาศัยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษได้กลมกลืนกับชาวไทย จนเป็นชาวไทยรามัญไปทั้งหมดแต่ยังคงอนุรักษ์

ศิลปะและวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของตนเพื่อส่งต่อไปถึงอนุชนคนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการ

สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพระประแดงอีกด้วย เช่น การใช้ภาษารามัญ โดยวัดรามัญจะทำการสวดมนต์

เป็นภาษารามัญในพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ปากลัดที่ขึ้นชื่อ ที่จะมี

การละเล่นพื้นเมืองของชาวมอญรามัญ เช่น การละเล่นสะบ้า ทะแยมอญ สถานที่สำคัญใน

ประวัติศาสตร์ ทั้งศาสนสถาน ป้อมปราการต่างๆ เช่น อุทยานป้อมแผลงไฟฟ้า ก็ยังคงได้รับการดูแล

รักษาเป็นอย่างดี วิถีชีวิตต่างๆของชาวเมืองพระประแดงยังคงความงดงามของธรรมชาติ ความเรียบ

ง่ายในการดำเนินชีวติ 
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สำหรับงานประเพณีและงานที่สำคัญที่ทางเทศบาลเมืองพระประแดงจัดขึ้นเพื่อสืบ

ทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพระ

ประแดง ต่อไปดังนี้ 

 1.) งานวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตัก

บาตรขา้วสารอาหารแห้งแด่พระภกิษุสงฆ์ 

 2.) งานวันเด็ก จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยมีกิจกรรมบันเทิง               

เพื่อสร้างสีสันในวันเด็ก การเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็ก แจกของขวัญของรางวัลในการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลฯจัดขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ มีการมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

พระประแดง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล

วัดแค 

 3.) งานวันมาฆบูชา จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีกิจกรรมทางศาสนา 

ทำบุญตักบาตรพระภกิษุสงฆ์ 

 4.) งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน โดยมี

กิจกรรมประกวดนางสงกรานต์-หนุ่มลอยชาย การกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง สรงน้ำ

พระพุทธรูป  การปล่อยนก-ปล่อยปลา จัดขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงามไป ณ อารามหลวงวัดโปรด

เกศเชษฐาราม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ - ผู้สูงอายุ และขอพรจากผู้ใหญ่ - ผูสู้งอายุ มีการละเล่นสะบ้า และ

หนุ่ม-สาวชาวพระประแดงเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญพระประแดง 

 5.) งานสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง งานฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ จัดขึ้นใน                 

ช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีกิจกรรมประเพณีแห่องค์เจา้พ่อหลักเมอืง ทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระบรม

ราชานุสาวรยี์ รัชกาลที่ 2 บวงสรวงองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ทำบุญเมอืง 

 6.) งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีกิจกรรม

ตกแต่งเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนไปถวาย ณ พระอารามหลวงและวัดต่างๆ ภายในเขต

เทศบาลฯ 

 7.) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 

สิงหาคม จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ คัดเลือกแม่ดีเด่น และพิธีถวาย                  

พระพรชัยมงคล 



 
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 8.) งานประเพณี แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม โดยมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาว

ประเพณี 20-30 ฝีพาย ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ขบวนพาเหรดเรือ ณ ลำน้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองพระประแดง การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง และการ

แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

 9.) งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีกิจกรรม

ประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดแดนซ์เซอร์ ประกวด

ขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่งชาย-หญิง กิจกรรมต่างๆบนเวที และการออกร้านของดเีมืองพระประแดง 

 10.) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม                  

จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีกิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ คัดเลือกพ่อดีเด่นและพิธีถวายพระพรชัย

มงคล 

................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1.สรุปผลการดำเนนิงานตามงบประมาณท่ีไดร้ับ และการเบกิจ่ายงบประมาณ                 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ตามที่เทศบาลเมืองพระประแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-

2559),(พ.ศ.2558-2560),(พ.ศ.2559-2561) และ(พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น

สำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี

การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงาน

อื่นมาดำเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนด

ไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

  ทั้งนี้เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2560) สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2557 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 14 1 

2.ยุทธศาสต ร์การพัฒ นาด้ าน การส่ ง เส ริมคุณ ภาพชี วิต  การศึ กษ า ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

132 48 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 1 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง 

10 2 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 8 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 89 18 

รวมท้ังสิ้น 268 70 

คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 26.11 

ข้อมูล ณ กันยายน 2557 

 



 
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

1.1 ตารางแผนพัฒนาสามปี 2557 ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2557 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ ปี 2557 

ปรากฏอยู ่

ในแผนพัฒนา 

สามป ี

บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงการ 

ท่ีปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 14 1 7.14 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

132 48 36.36 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

15 1 6.66 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

10 2 20.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 8 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 89 18 20.22 

รวมท้ังสิ้น 268 70 26.11 

ข้อมูล ณ กันยายน 2557 

 

2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 11 3 

2.ยุทธศาสต ร์การพัฒ นาด้ าน การส่ ง เส ริมคุณ ภาพชี วิต  การศึ กษ า ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

130 64 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 1 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง 

7 4 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 41 19 

รวมท้ังสิ้น 204 91 

คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 44.60 

ข้อมูล ณ กันยายน 2558 

 

 

 

 

 



 
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2.1 ตารางแผนพัฒนาสามปี 2558 ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ ปี 2558 

ปรากฏอยู ่

ในแผนพัฒนา 

สามป ี

บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงการ 

ท่ีปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 11 3 27.27 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

130 64 49.23 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

13 1 7.69 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

7 4 57.14 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 41 19 46.34 

รวมท้ังสิ้น 204 91 44.60 

ข้อมูล ณ กันยายน 2558 

 

3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 1 

2.ยุทธศาสต ร์การพัฒ นาด้ าน การส่ ง เส ริมคุณ ภาพชี วิต  การศึ กษ า ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

75 56 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 4 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง 

6 3 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 58 23 

รวมท้ังสิ้น 166 87 

คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 52.40 

ข้อมูล ณ กันยายน 2559 

 

 

 

 

 



 
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

3.1 ตารางแผนพัฒนาสามปี 2559 ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ ปี 2559 

ปรากฏอยู ่

ในแผนพัฒนา 

สามป ี

บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงการ 

ท่ีปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 1 8.33 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

75 56 74.66 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

13 4 30.76 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

6 3 50.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 58 23 39.65 

รวมท้ังสิ้น 166 87 52.40 

ข้อมูล ณ กันยายน 2559 

 

4.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2560 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 2 

2.ยุทธศาสต ร์การพัฒ นาด้ าน การส่ ง เส ริมคุณ ภาพชี วิต  การศึ กษ า ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

76 55 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 4 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคง 

7 2 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 65 31 

รวมท้ังสิ้น 175 94 

คิดเป็นรอ้ยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 53.71 

ข้อมูล ณ กันยายน 2560 

 

 

 

 

 



 
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

4.1 ตารางแผนพัฒนาสามปี 2560 ที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ ปี 2560 

ปรากฏอยู ่

ในแผนพัฒนา 

สามป ี

บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงการ 

ท่ีปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 2 16.66 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่น 

76 55 72.36 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

13 4 30.76 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

7 2 28.57 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 65 31 47.69 

รวมท้ังสิ้น 175 94 53.71 

ข้อมูล ณ กันยายน 2560 

 ตารางเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 กับ 2558 ดังต่อไปนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558) 

การดำเนินงาน แผนพัฒนา

สามปี 

2557 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2557 

เทศ

บัญญัต ิ

2557 

ดำเนินการ

ได้จริง 

แผนพัฒนา

สามป ี

2558 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2558 

เทศ

บัญญัต ิ

2558 

ดำเนินการ

ได้จริง 

จำนวนโครงการ 268 70 70 36 204 91 91 39 

ร้อยละ 100 26.11 26.11 73.89 100 44.60 44.60 55.40 

 

 ตารางเปรียบเทยีบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 กับ 2559 ดังต่อไปนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2560) 

การดำเนินงาน แผนพัฒนา

สามปี 

2558 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2558 

เทศ

บัญญัต ิ

2558 

ดำเนินการ

ได้จริง 

แผนพัฒนา

สามป ี

2559 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2559 

เทศ

บัญญัต ิ

2559 

ดำเนินการ

ได้จริง 

จำนวนโครงการ 204 91 91 39 166 87 87 45 

ร้อยละ 100 44.60 44.60 55.40 100 52.40 52.40 47.60 

 

 

 

 

 



 
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตาม

แผนพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560) 

การดำเนินงาน แผนพัฒนา

สามปี 

2559 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2559 

เทศ

บัญญัต ิ

2559 

ดำเนินการ

ได้จริง 

แผนพัฒนา

สามป ี

2560 

แผนการ

ดำเนินงาน 

2560 

เทศ

บัญญัต ิ

2560 

ดำเนินการ

ได้จริง 

จำนวนโครงการ 166 87 87 45 175 94 94 ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

ร้อยละ 100 52.40 52.40 47.60 100 53.71 53.71 - 

 

 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ตามที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ

แก้ไขปัญหาสูงสุดให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                     

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพระประแดงสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ      

เชงิคุณภาพ ได้ดังนี ้ 

(1) เชิงปริมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  268  โครงการ 

 สามารถดำเนินการได้  จำนวน  70 โครงการ 

 คิดเป็นรอ้ยละ 26.11% 



 
21 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  เทศบาลฯสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 26.11% ขึ้นไปของ

แผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  204  โครงการ 

 สามารถดำเนินการได้  จำนวน  91 โครงการ 

 คิดเป็นรอ้ยละ 44.60% 

  เทศบาลฯสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 44.60% ขึ้นไปของ

แผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  166  โครงการ 

 สามารถดำเนินการได้  จำนวน  87 โครงการ 

 คิดเป็นรอ้ยละ 52.40% 

  เทศบาลฯสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 52.40% ขึ้นไปของ

แผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

 โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  175  โครงการ 

 สามารถดำเนินการได้  จำนวน  94 โครงการ 

 คิดเป็นรอ้ยละ 53.71 

  เทศบาลฯยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

2.ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 

  ตามที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-

2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความ

เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลการดำเนนิงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี ้

 

 



 
22 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  1.ประชาชนมถีนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

  2.ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 

  3.เด็กๆได้รับการศกึษา 

  4.ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผูป้่วยเอดส์ ได้รับเงนิช่วยเหลอืเบีย้ยังชีพทุกคน 

  5.ประชาชนได้รับความช่วยเหลอืในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 

  6.ประชาชนได้รับความช่วยเหลอืจากสาธารณภัย 

  7.ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 

  8.ขยะในชุมชนมวีิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

  9.ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการสาธารณสุข 

  10.ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันภัย 

  11.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล 

  12.ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆของเทศบาลด้วยความสะดวก 

 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 

  1.ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

  2.ชุมชนในเขตเทศบาลมรีะบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น 

  3.การกำจัดขยะมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 2.2 ผลกระทบ 

  ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 การดำเนินงานนั้น

สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 

  1.การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล การระบายน้ำได้ช้ายังมีน้ำท่วมขังในบางจุด 

ทำให้เทศบาลตอ้งเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลอกท่อระบายน้ำ 

  2.การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็น

ชุมชนแออัด ก่อใหเ้กิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 

  3.เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใชบ้ริการ 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข                   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

  ปัญหา 

1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร 



 
23 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 

3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวนั้นมีเป็นจำนวนมาก 

4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้ 

  อุปสรรค 

1) การเท่าทันความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย เพราะมีการปรับปรุงตลอดเวลา 

2) เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ 

แนวทางการแก้ไข 

(1) การดำเนินงานของเทศบาล 

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน 

2) การดำเนนิงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ 

3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี 

4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

5) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจร การระบายน้ำในพืน้ที่ ปัญหาขยะตกค้าง เป็นต้น 

(2) การบริการประชาชน 

1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ

เก้าอีเ้พียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ำแนะนำที่ดี 

2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 

3) เจา้หน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ 

5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  ปัญหา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมบีางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คอื ไม่มใีนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้

ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่าย 



 
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

อุปสรรค 

1) เทศบาลตัง้งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แนวทางการแก้ไข 

(1) การดำเนินงานของเทศบาล 

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจดัทำแผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน 

2) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนไปตั้งจ่ายการใหม่ 

5) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องถนน น้ำท่วมขัง ขยะตกค้าง 

(2) การบริการประชาชน 

1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ

เก้าอีเ้พียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ำแนะนำที่ดี 

2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 

3) เจา้ที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  ปัญหา 

1) ชุมชนในเขตเทศบาลมปีัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 

2) ประชาชนมคีวามตอ้งการซึ่งความต้องการดังกล่าวนั้นมีเป็นจำนวนมาก 

อุปสรรค 

1) อำนาจหน้าที่ขอ้จำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนนิการได้ 

 

 

 



 
25 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

แนวทางการแก้ไข 

(1) การดำเนินงานของเทศบาล 

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน 

2) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง

ในการพิจาณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

(2) การบรกิารประชาชน 

1) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาขยะไม่ใหส้่งกลิ่นเหม็น 

2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ำแนะนำที่ดี 

3) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย

มากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 

4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล 

 

................................................... 

 

 

 

 

 

 



 
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรอ์งค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ :กรอบการพัฒนาระยะยาว  

  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข                   

และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้

ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 1.ความเป็นมา 

  คณ ะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                   

เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 

2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) 

  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 

ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทำร่าง

แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

  คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ได้ดำเนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 

ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่               

จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นขอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ

กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนคุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้



 
27 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) นอกจากนี้

หน่วยงานต่างๆจะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่

แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2560 

2.สาระสำคัญ 

  2.1 สภาพแวดล้อม 

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและหลายมิติ ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของ

ประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความ

ยากลำบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากที่เดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” 

ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน

ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามลำดับจึงมีปัญหาความ

เหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมเมืองและชนบท

ขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรรายย่อยและในภาคชนบท ใน

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อน อาทิ การก่อ

การร้ายโรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึน้ โดยที่

การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้ม

ขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้า

และบรกิาร เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะ

เอื้อให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆที่แยบยลมากขึ้น สถานการณ์

และแนวโน้มดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและ

การบริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีใน

สถานการณ์ที่ล่อแหลมและมีความเสี่ยง 

  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 

ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย                  

ในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ



 
28 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้

และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความ

เชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วง 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ

หลายประการทั้ งปัญ หาต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551-2552                         

และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ

กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการ

ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ

เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผัวผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึน้ขนาดใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี

รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อน

วิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546-2550) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ

ขยายกำลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 

ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของตลาดไทยใน

ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก

ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสรา้งเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

  ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวหน้าเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการ

ปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกไว้และเพื่อคานอิทธิผลและบทบาทของจีน

และรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเซียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลก

ในช่วงปี 2560-ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย

ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของ

ประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข

สำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

เป็นอัจฉริยะ จะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อ

และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียวด้วยเช่นกัน และในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีส่วนสำคัญในการ

แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะที่ปริมาณ

ลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 



 
29 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและ

ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน

สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สำคัญ สำหรับ

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความ

พยายามในการกระขายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจำนวนประชากร

ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิ จเอกชน การใช้

ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มขน้มากขึ้น 

  สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศน้ัน ผลของการพัฒนา

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับโดยถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศ

ระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,739 

ดอลลาร์ สรอ.ต่อปี ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่

ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง

รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเค รื่องใช้ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานการเศรษฐกิจที่ใหญ่ขั้น

ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึน้เป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงาน

เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับ จากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 

10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในทุกระดับ โอกาสได้รับทุนการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ

สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศก็มีความเป็นสากลมาก

ขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวีภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและ

ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไป

มาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ

สากลก็มีความคืบหนา้มากขึ้น 

  นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540-2541 

ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวใยการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น  

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบและ



 
30 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกำกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความ

ยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสำรอง

ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆได้มีการดำเนินการ

อย่างเป็นระบบมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน

จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึน้ ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ

ดำเนนิธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

  แต่ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ                

แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะ

ฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ

การผลิตรวมต่ำต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี

สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจภายในประเทศ จงึมคีวามอ่อนไหวและ

ผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำโดยที่การ

ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ยังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขิงเศรษฐกิจและสังคมได้

อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็

ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง 

ประสิทธิภาพต่ำขาดความ โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีความเป็น              

วงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบ

โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ 

ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น

และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น

ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิกับภาวะขยะล้น

เมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

  ทั้งน้ีปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ

ไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา 

15-20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย 

การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่

มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความ



 
31 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

เหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับ

ศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำและที่สำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนเอของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการ     

ที่ด ี

  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความ

โปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้

สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้าย

ของคน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี 

ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผัน

ผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ

สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบ

ทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันใหป้ระเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงการสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน

ระยะ 4-5 ปี ต่อจากนีไ้ป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน

จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น 

รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศไม่สามารถยั่งยืนไปได้

ในระยะยาว 

  ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ

อนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิง

โครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและ

ผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศ

ไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็น

จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์

ศักยภาพในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศต้อง

ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม

แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติ



 
32 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต การทำงาน และการ

เรียนรู้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินร่วมกันอย่างเป็น

เอกภาพ มีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว

เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ                 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง

ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั้นเพื่อใหบ้รรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ

ในการที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศ

สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและ

ข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดม

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการ

มีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร

จงึให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล

ก็จะทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง

ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้

มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย

จำเป็นจะต้องมีอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม

แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน

ชาติได้จะต้องมีกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้

สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าท้ายต่างๆของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา

ภายในประเทศ 

  การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว พร้อมกันการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุก

ภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรอืบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งใน
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สังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ

สามารถเปลี่ยนผ่ายประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทำให้

ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมคีวามอยู่ดีมสีุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

  สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกำลัง

ดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน

ต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการ

ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่ง

ที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ 

อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา  การทหาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

     2.2 วิสัยทัศน์ 

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ                       

ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 

การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาการแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน

หลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกัน

ในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกรียติและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี

เกรียติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย

กว่า 

  ความมั่นคง  

  การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงใน              

ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมอืง 

  ประเทศ  มี ค วามมั่ นคงใน เอกราชและอธิ ป ไตย  มี สถานบั นชาติ  ศาสนา                           

พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง

เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล 
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สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ 

ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

ประชาชน มคีวามมั่นคงในชีวติ มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตที่มี

อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

  ความมั่งคัง่  

  ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ 

  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับ

ภูมภิาคและระดับโลก เกิดภายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง

ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  

  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน                 

ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี                 

ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ                  

ของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  

มีคุณภาพดีขึน้ คนมีความรับผดิชอบต่อสังคมมคีวามเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วม 

  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน                  

ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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อนาคตประเทศไทย ปี 2579:ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่.... 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดำรง

อยู่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     

ในทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ำ

ลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจมคีวามเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งปลีก  

และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปใน

พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ 

และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และเข้าสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 

 ภาคเกษตร เป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สำคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ

ปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มผีลติภาพการผลิตสูงมรีะบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง 

ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึน้ มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และ

ชื้นส่วนของเอเซีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิต

อุตสาหกรรมดิจทิัล เป็นต้น 

ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น 

การขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเ้ป็นฐานรายได้ใหม่ 

โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการ

ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการ

ทางการเงิน การศกึษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิต

และบริการที่สำคัญของประเทศ 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ

พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย 

และมีความรับผดิชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจาย

โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรภาคสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรม

อย่างทั่วถึง ไม่คอร์รัปช่ัน โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชวีิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมสีุข 
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เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี

เขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิต

และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ  โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และ

ประชาชนมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและมีการกำหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 

และท้องถิ่น 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 

จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหยดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์

ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ                   

มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของ                    

ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์

ประจำชาจิ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม                      

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต                

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพในประเทศ

และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด

คอร์รัปช่ันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ

ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกังลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสรา้งความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศ

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ

บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขดความสามารถทางการค้าและการ

เป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ

แนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง

ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค              

และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 

และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง

แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

-ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี

ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
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 -ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล

และการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

-ภาคบรกิาร โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้

ประเทศเป็นศูนย์กลางให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 

เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ                   

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม และโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของ

ไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสรา้งองค์ความรูด้้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคน                       

และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็น

สากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม                   

รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(3) การปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม เพื่อเร่งกระขายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคม               

ทีเ่สมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง

ด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้

ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้

ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคากรภาครัฐ 

(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความ

สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นๆของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้อง

อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี

การกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน

สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ 

ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวช้ีวัดที่สามรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อใหส้่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ

กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมรีะบบการตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำ

ยุทธศาสตร์การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหาร

จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมี

ความเข้าใจสามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 1) กรอบแนวคดิและหลักการ  

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าท้ายของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์                

ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง

ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ

การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึง

จำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การ

สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน สังคม

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

2) สถานะของประเทศ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์                      

ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนทำใหร้ายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper 

Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความ

ผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ำ

กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้

ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน

โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วง 2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 

2543-2557 นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุน

ของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย                        

ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.1.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่

ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533                
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ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามลำดับ) โดย

ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ

และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี

ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การ

ชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ

กับการผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity :TFP)ที่ลดลงทำให้

ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม

ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 

1.1 ในช่วง  3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2557) 

2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำ      

ให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้

ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น                    

แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  10 จะอยู่ในระดับ                      

ที่น่าพอใจก็ตาม แต่ก็มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศ  

ที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ

รายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทำให้ประเทศไทย

จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลติของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น

อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการ

ดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความสำคัญกับการรักษา

วินัยทางการเงินและการคลังทำให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อ

เทียบกับประเทศที่มรีะดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน 

อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอือ้อำนวย

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะ
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อยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิ จ

และการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 

เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขัน              

ที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มี

ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยใน                        

ปี พ.ศ.2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                   

เป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ.2557 IMD (International Institute for Management 

Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศช้ันนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ

สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่งดำเนินการ

โดยธนาคารโลกนั้นประเทศได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก 

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ

ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจจากภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ ในระดับต่ำ                         

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อ

เทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลำดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-

2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP                   

โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 048 

ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชน

ประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย                     

มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03  ,3.35 ,2.79 , และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 

ตามลำดับ 

 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ

การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน 11 คนต่อประชากร 10 ,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.7  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังมีปัญหาในหลายๆด้าน ประกอบด้วย 

รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยัง

ขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการ
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น้ำประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ                    

การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน

พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการ

ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่

ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น  ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี  และความรู้ใน

กาดรำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 

2.2.1  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมี

ปัญหาทั้งในเขิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

 (1) ประชากรวัยเด็กของคนไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการ

ไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 

คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือ

เพียง 1.3 คน 

(2) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็น

ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นข้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัด

ต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจำนวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557             

และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2557) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 

1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำ

กว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวายซึ่งมีจำนวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553                   

มีลักษณะความเป็นปักเจกสูงไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ

และอัตราการเจรญิพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึง

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอใน

การยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน 
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(ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย                

ในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ

บุตร 

2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว

เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือน                 

โดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คนในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือน ครัวเรือน 1 รุ่น และ

ครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลใหค้วามสัมพันธ์ทางสังคมและ

ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่อสลาย 

2.2.3  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม

จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 

71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อ

และอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-19 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศกึษาเฉลี่ย 8.9 

ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์

สุจรติ และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของ

การกระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 

ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุนตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมฤทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้าน

รายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้

ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุด

ร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10                 

ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพืน้ฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การ

กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง 

2.2.5  ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย           

อันเนื่องมาจาก 

 (1) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดิน

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอืครองที่ดินโดยกลุ่มผูถ้ือครอง
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ที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดิน

ร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดนิว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังไม่ถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในระดับปัญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่าง                     

เขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไป

ศกึษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้วยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขต

เมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่าง

ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจ

ทรัพยากรสาธารณสุขในปี  2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร กรุงเทพฯ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถงึการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน

อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้าน

คน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 

ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจา้งเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า 

ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ

กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ

ทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถ

รับภาระค่าใชจ้่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6  คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 

ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบ

ประกันสังคมร้อยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาทข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 

ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยใน

ปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จาก

ผูสู้งอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการ

ร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มี

คุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย

ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม่ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้

โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
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4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะผูท้ี่มรีายได้นอ้ยและผู้ยากไร้ 

2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่องมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลย

เรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี

แนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอา

วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และ

งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง 

ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร

การเงนิ ร้อยละ 26.77 

2.2.9  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใน

สังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชงิความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ

ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของ

ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก 

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  

 

 (1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความ

ต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึน้ โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 

53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ลา้นไร่ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูก

คุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูง
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ชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี

ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่

เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะ

คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไป

ใช้ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมือง

และอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือ

เพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องชายเลนอย่าง

จริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมง

ทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลา้นตันลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ลา้นตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลีย้ง

สัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่ เพียงพอกับความต้องการ แต่

ประสิทธิภาพใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้อง

นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรล

เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 

ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่า

น้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นของการใชพ้ลังงานต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึน้ของ GDP ร้อย

ละ 1 ขณะที่มกีารใชพ้ลังงานเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 

ประเทศไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ำหลัก น้ำท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285 ,227 ล้านลูกบาศก์

เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริม าณน้ำท่า

ธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บน้ำในช้ันน้ำบาดาลรวม

ประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาแหล่งขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ

ปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ำบาดาล

ขึน้มาใช้ มีขอ้จำกัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำและการดำเนินการสำรวจ

สูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใชน้้ำในประเทศ ในปี 2557 มจีำนวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์

เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความตอ้งการได้อกีประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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2.3.2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน

เมือง 

 (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 

กิโลกรม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมเีพียงรอ้ยละ 19 และมีการ

นำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึน้ถึง 19.9 ล้าน

ตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านต้น โดยอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่ านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรกรหรือมี

กฎหมายควบคุมการรไีซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทั้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนใน

การกำจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 

2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญ

ได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี 

เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา                     

ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมัน

เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURRO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทาง

จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจาก

สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเลื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมี

แนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจาก

การชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียชุมชน ระบบบำบัด

น้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ

เจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่

ระบบน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึน้ได้เพียงรอ้ยละ 31 
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(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณ

ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติ

ฉบับที่ 2 การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือ

กระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนีเ้นื่องจากมาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรอืนกระจกใน

ภาคป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี

ความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ

ประเทศ 

2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและ                 

มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย 

ภัยแรง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้ม                    

และความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลติและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปี 

ในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากร                    

เป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน

ลำดับประเทศที่มคีวามเสี่ยงตน้ๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบรหิารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

2.4.1  ด้านธรรมาภิบาล 

 (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 

จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความ

เป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มี

ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่

จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่ องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่           

ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อเสียง ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับ                    

การเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ

บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและ                   

พวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้
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งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถานบันทาง

ศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของ

ส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน

หลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง                          

รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai institute of Directore : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มี

ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็น

ว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสใน                            

การเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอบรับใน

ระดับสากล 

2.4.2  ด้านการบรหิารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 

 (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น                   

3 ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่น             

ที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการ

ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ

บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนด

นโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545              

มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรอืทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้อง

แก้ไข การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1                          

และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่ม

รายได้ในการดำเนินงานของอปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
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รายได้รัฐบาลคิดเป็นรอ้ยละ 13.31 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่อปท. ฉบับที่ 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจ               

และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จำนวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม 

และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จำนวน 9,850 คน แบ่งเป็น

ข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่

ที่สถานีอนามัย จำนวน 79 คน และลูกจ้างประจำ 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล                   

หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 

ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน

รายได้ของอปท.ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้รัฐบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้องถิ่นจำเป็นต้อง

พึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลำดับ ส่งผลให้อปท.                   

ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ

บริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ

สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี

ขอบเขตจำกัด 

2.4.3  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเขิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

เป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบ

การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมี

ความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจรติเชงินโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์

จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มคีวามซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบายและประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการ

ต่างๆที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่

จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception 

Index:CPI) พ.ศ.2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจาก

คะแนนคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็น

ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึน้เล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบ
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กับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์

สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมคีอร์รัปช่ันน้อย) 

3) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 

3.1.1  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน (1) แนมโน้มการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ำมันลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ.               

ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพ

การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และ

ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กำลัง

แรงงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลำดับ

ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 -

4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทำใหเ้ศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึน้เป็น

ประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3)-2574 (ในกรณีเศรษฐกิจ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) 
อั ต ราก าร

ข ย า ย ตั ว

ของGDP 

รายได้ต่อหัว ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รายได้ต่อหัว ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ปี ที่ เ ข้ า สู่

ป ร ะ เ ท ศ

รายได้สูง 

GDP GNP GDP GNP 

THB USD THB USD THB USD THB USD 

3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 366,210 10,463 347,899 9,940 2574 

3.8 289,892 8,283 275,398 7,869 393,789 11,251 374,099 10,689 2572 

4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,629 11,847 393,898 11,254 2571 

5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับ

ดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การ

ลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตาม

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570                      

ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพิ่มขึ้น

ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) 

ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้การ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (6) 

เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ 
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เงื่อนไจดังกล่าวทำใหป้ระเทศไทยมีความกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถรายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คน

ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ   

ในเวทีโลก 

3.1.2  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้

อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มี

ประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบบรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลื อ

ประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้า

แรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้

และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 

อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอย่างไรก็ตาม นับเป็น

โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึน้ 

3.1.3  ความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อม

ล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้ง

ในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

ทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม                    

บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ

รายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 

ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ความยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการศึกษาและ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4  ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ                     

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโต                      

ของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ 

และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 

รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ

แรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ

ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ

ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
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ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องการ

จัดตัง้สถาบันการศกึษาในพืน้ที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

3.1.5  การบรหิารจัดการภาครัฐ 

 (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2558 มีมาตรสำคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรอืองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้

เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้

ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด

ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่                 

และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 

มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัย

และความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อ

สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ 

สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศกึษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้ง

ประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือ                 

การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ 

เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการ

ทำงานต่างๆใหเ้หมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 

3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์

ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ.2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 

60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลา                  

ที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลัง

พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาใน

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
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สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว           

มากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาส

อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว 

ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานใน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3.2.2  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนที่

รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น

รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่

ผสมผสานระหว่ าง Information กับ  Operational Technology ห รือที่ เรียก ว่ า  Internet of Things 

(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มอืถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 

และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น                

โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

 (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่

มุ่งเนน้ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทย 

ได้แก่ 1) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2)โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงาน

สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้

ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมภิาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็น

ด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบภายในประเทศโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา

มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดความเคลื่อนย้าย
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เงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ

เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่

จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง

การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงนิ ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีผันผวนตลอด

ช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น

แผนพัฒนาฯและแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ 

และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง

จะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหามาตรการ

ปฏิรูปในประเทศสำคัญๆของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ

ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี

ชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และ

พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

รุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาด

ช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม 

แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ                 เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และ

การสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดงกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ

มั่นคงดา้นอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลน

ถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม

รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5  วาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น

สำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ

รับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน 17 ข้อ และเป้าหมาย 

(Target) จำนวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง

เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการ

บริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก

ร่วมกัน 

4) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ 

ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการ

พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี

ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาง 

“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 

Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 

สคช.ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง

ด้านการขนส่งและโลจิกต์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม

สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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4.3 เป้าหมาย  

4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  

 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317 ,051 

บาท (9,325 คอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลล่าร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 

 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 

ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ

สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (1) ประชาชนทุกช่วงวันมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Soccio-

Economic Security) และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 (2) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 (1) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึน้ 

 (2) บริการสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) มกีารบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

 

 

 



 
60 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

4.3.5 การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 

(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(3) มกีารกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

5) แนวทางการพัฒนา 

5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง 

5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม ทั้งดา้นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมี

บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง

แท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

 

5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ

แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนใหแ้รงงานและปัจจัยการผลิตมีความยึดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขา

การผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ

การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพและมาตรฐานฝมีอืแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกับเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยึดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ

คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 

ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ

อุตสาหกรรมดิจติอล 

5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุง

โครงข่ายรถไฟให้เป็นข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง
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สาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลัก

ของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนา                      

และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด                   

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน                         

และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ

ผลติในภูมภิาคอาเซียน 

5.1.5  การปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ

ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการ

ผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความ

มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการ

ของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง

เกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท

เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้

เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและ

เร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ

เชื่อมโยงกับเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่                        

เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้

ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

และกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาเขิงพื้นที่

ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่มีความ

เชื่อมโยงทั้งภายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง

ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี

โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 

พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง

การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่

การเป็นศูนย์กลางการผลติและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์

และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด              
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การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทาง

การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้

ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมองค์กรและกิจการเพื่อสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพตนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 

5.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีการพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน

ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มี

การทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริม                

และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม

และทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับปรุงบริหารจัดการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา                  

เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการ

ผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้น

ผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ

กำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย

และการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

5.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผูสู้งอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว                 

โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และ

ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
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ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service 

Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวจิัย (Academic Hub) เพื่อนำรายได้กลับมาใช้

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพ               

ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก

ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูง

วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม

อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ

ความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา

นวัตกรรมในการใชชี้วติประจำวันผูสู้งอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

5.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่ม

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝมีือแรงงานอย่าง

มีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง                   

เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา

สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง

อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ

กระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยละการเข้าถึงระบบ

สาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

แก้ปัญหาชุมชนอดอัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบ

สวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใชจ้่ายกัน (Cost Sharing) 

5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ

ทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง

ด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... และบรูณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
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หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขึ้น

พื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง

ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 

เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง

ความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา 

5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริม

และเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีวามสะดวก

และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จรงิ 

5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้ งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นัก

ลงทุนในภูมิภาคเข้าลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและ

สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลัง

ของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกมีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
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ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 

กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิน

ในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือ

ครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างงานอย่างเป็น

ระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการ

ลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย

กำหนดปริมาณที่เหมาะสมใยการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับ

ใช้มาตรการควบคุมกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบทุนหมุนเวียน

วัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูป

ระบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า    

เป็นต้น 

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับ

ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัลเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรอืห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

5.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้

เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่ งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม                        

ในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 

และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการ

จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความ

ร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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5.5.6  การเพิ่มขีดความสามรถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการ

รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ

ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการ

เตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ใหค้วามสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนา

เมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ

ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนชองภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกัน

ตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี

ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.1  การสร้างความโปร่งใส ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีการ

ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูล

การประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการ

ประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลัก                  

ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ

ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการ

เล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่าย

และเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการ

ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 
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1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 1.3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ.2561-2564) 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) 

“เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน ฐานการผลติอุตสาหกรรมเชงินิเวศและนวัตกรรม

เกษตรแปรรูประดับประเทศ แหล่งผลติสินค้าเกษตรปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาต ิสุขภาพ 

และวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์” 

1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน                   

เพื่อเป็นศูนย์การค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบ

การตลาด และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อให้สินค้าเกษตร

ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูป

และสมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตร สร้างบรรยากาศ                 

ที่เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New-5 Curve) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนารอง 

 -อุตสาหกรรมชัน้สูง/อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 -ฐานการผลติและการส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

 -ฐานการผลติผลไม้เพื่อการส่งออก 

 -การเลีย้งปศุสัตว์ให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 

 -ฟืน้ฟูปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เกษตร/สุขภาพ ชุมชน 

 -ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม 

 -พัฒนาเมอืงศูนย์กลางการขนส่ง 

 -พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจขายแดน 

Positioning การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 -เส้นทางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจนี 

 -แหล่งผลติสินคา้เกษตรปลอดภัย 
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 -อุตสาหกรรมเขิงนเิวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร 

 -แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรม 

ปัญหา/ความตอ้งการ 

 -โครงสรา้งพื้นฐานไม่เพียงพอ (ถนน/ไฟฟ้า/ประปา) 

 -เกษตรขาดนวัตกรรมในการผลิตและการแข่งขันทางการตลาด 

 -แหล่งพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

 -ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียจากอุตสาหกรรม 

 -การกัดเซาะชายฝั่ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค 

 -ขาดการพัฒนาทักษะฝมีือแรงงาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคของภาคเอกชน 

 -การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เช่น ถนน การกำจัด

สิ่งปฏิกูล การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

 -การพัฒนามาตรฐานของพชืคุณภาพสูง 

 -เมืองสมุนพร Herbat City 

 -การพัฒนาจัดทำ Story telling ที่ท่องเที่ยว 

 -การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรม 

ข้อสังเกต 

 1.มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาค 

 2.ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อเน้นการแก้ปัญหาครบวงจร  เช่น 

ปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียจากอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 3.ควรนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคของเอกชนที่สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มจังหวัด

บรรจุไว้ในแผน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 

1.4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ (Vision) 

“เมอืงอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 

ภายใต้วสิัยทัศน์ในการพัฒนาพืน้ที่ (Area Vision) 

“เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ เกษตรปลอดภัย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศลิปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย” 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

  1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยนื 

  2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยใหส้ังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีของ

ประชาชน 

  3) พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน (Logistic 

เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ การบรกิารและการท่องเที่ยว 

  4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ

นันทนาการ 

  5) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสมดุลกับการพัฒนาเมอืง 

  6) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 

  7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินระบบ- 

ธรรมาภิบาล 

1.4.3 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

  1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลติและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหม้ีศักยภาพ

และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มผลผลิตที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน และฟืน้ฟูแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาตใิห้มคีวามอุดมสมบูรณ์ 

  2) คนมคีุณภาพชีวติที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับ

บริการทางการแพทย์ 

  3) ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับ

คุณภาพชีวติประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้รับการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
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  4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม                 

และกิจกรรมสันทนาการที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 

เพิ่มค่าใชจ้่ายต่อหัวและการกลับมาเที่ยวซ้ำ 

1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

  1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาค

อาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  2) พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศกึษา  

สาธารณสุข ศาสนาศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง 

  3) ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และ

ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 

  4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงินเิวศ ประวัติศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรม โดยการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รูจ้ักและประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 

  5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุมคามความมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวติประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

1.4.5 ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning) 

  1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town) 

  2) เมอืงปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า 

การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์ 

  3) เมอืงปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัวของเมอืงหลวง 
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1.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

(พ.ศ.2557-2561) 
  

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

“ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาด               

และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่ประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

1. แนวทางผังเมอืงกระชับการ

พัฒนาส่งเสริมระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการวางพัฒนา

ระบบ เพื่อรองรับการจัดการ

กับภัยพิบัติ 

1.1 การวางผังเมอืงแบบกระชับเพื่อใช้

ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพื้นที่อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

-สร้างระบบผังเมอืงของจังหวัด

สมุทรปราการให้มีความกระชับ 

และวางแผนผังเมอืงให้รอบรับ

ต่อความตอ้งการในอนาคต 

1.2 การพัฒนา ส่งเสริม ระบบ

โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสอดรับการผัง

เมืองและการเติบโตของเมอืง 

1.2.1 สำรวจลักษณะปัญหาของ

พืน้ที่และความตอ้งการของ

ประชาชนเกี่ยวกับโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นต่างๆ ให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชนใน

พืน้ที่ 

1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสรา้งพื้นฐานที่มอียู่เดิมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.2.3 กำหนดรูปแบบและ

ดำเนนิการก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานดา้นต่างๆเพิ่มเตมิให้สอด

รับกับลักษณะของพื้นที่และ

เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

1.2.4 ปรับปรุงและเพิ่มเติมความ

ทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานให้

เทียบเท่าเมือง Hi-technology 

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

  1.2.5 ศกึษาความเป็นไปได้และ

ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการ

คมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางที่

เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวติของ

ประชาชน 

1.2.6 พัฒนาและสร้างศูนย์กลาง

ระบบคมนาคมขนส่งเพื่อให้เกิด

ความเช่ือมต่อในการบริหารจัด

การเมอืง 

1.3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.3.1 วางระบบทางผังเมืองให้

เอือ้ต่อการป้องกันภัยพิบัติ และ

ทำให้เกิดความสะดวกในการ

จัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

1.3.2 ปรับปรุงระบบการระบาย

น้ำให้มศีักยภาพมากขึ้น โดยเน้น

การบังคับใช้กฎหมายมิให้การ

สร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ 

โดยใช้มาตรการทางด้านผังเมอืง

ควบคุมในการอนุญาตให้

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็น

มาตรการรองรับการกัดเซาะ

ชายฝั่งตามธรรมชาติ 

1.3.4 จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ

เทคโนโลยีเตอืนภัยที่ได้มาตรฐาน

และหน่วยกู้ภัยพิบัติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

  โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุน

การตดิตั้งระบบเตือนภัย

ธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 

1.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนและ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ 

หน่วยงาน มูลนธิิการกุศลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียม

ความพรอ้มในการป้องกันภัย 

และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 

2.แนวทางพัฒนาระบบ

สวัสดิการและคุณภาพชวีิต

ของประชาชน 

2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนและคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

2.1.1 ส่งเสรมิโครงการพัฒนา

ระบบหมู่บ้านให้พึ่งตนเองได้ ให้

ประชาชนมีฐานะดีขึ้น 

2.1.2 ประสานในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจใน

การใชแ้ละรักษาสาธารณูปโภค

อย่างคุม้ค่า 

2.1.3 ผลักดันให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนนิการลงพื้นที่

เพื่อให้บริการประชาชนรับทราบ

ปัญหาอุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

2.1.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อย่างบูรณาการทุกศาสตร์ และ

เน้นความสำคัญการใหค้วามรู/้

การเรียนรูข้องทุกช่วงอายุ 

2.1.5 ส่งเสรมิ พัฒนาบทบาท

และคุณภาพชีวติของสตรี 

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

  ผูด้้อยโอกาส โดยการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและ

ดำเนนิการให้เกิดกองทุน หรอื

จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการ

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ

อย่างต่อเนื่อง 

2.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของ

ประชาชน 

2.2.1 รณรงค์ให้มีการดูแลรักษา

สุขภาพด้วยตนเองให้มากขึ้น 

2.2.2 จัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ซึ่ง

ดูแลด้านสุขภาพใหม้ี

ประสิทธิภาพ และการ

ประสานงานที่ดียิ่งขึน้ 

2.2.3 พัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขใหม้ีคุณภาพตั้งแต่

การดูแลตั้งครรภ์/ทำคลอด

รวมถึงเมื่อคลอดออกมาแล้ว

ต้องมีการดูแลด้านโภชนาการ/

การสรา้งภูมิคุ้มกันใหก้ับทารก

อย่างเหมาะสม 

2.3 พัฒนาระบบการศกึษาของ

ประชาชน 

2.3.1 ส่งเสรมิการศกึษาในระบบ 

นอกระบบ และการศกึษาตาม

อัธยาศัย 

2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การศกึษาของโรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการศกึษา 

2.4 พัฒนามาตรการด้านความ

ปลอดภัยของประชาชนและชุมชน 

2.4.1 เฝา้ระวังและตรวจสอบ

ความปลอดภัยในพืน้ที่ใหม้าก

ยิ่งขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

  2.4.2 เพิ่มมาตรการในการเฝา้

ระวังความปลอดภัยในพืน้ที่ เช่น 

การเพิ่มกำลังตรวจหรอืจัดกลุ่ม

อาสาด้านความปลอดภัย หรอื

การเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง 

3.แนวทางการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม  

ภาคเกษตรกรรม และภาคการ

ท่องเที่ยวแบบสมดุล 

3.1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 3.1.1 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

สะอาด Clean Technology 

3.1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพ

ด้านเทคโนโลยีการผลติการวิจัย 

และพัฒนา (R&D) รวมทั้งการ

ออกแบบนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพและรูปแบบ

ผลติภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมี

ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขัน

ได้ 

3.2 การพัฒนาภาคการเกษตร 3.2.1 ลดการใชย้าฆ่าแมลง ที่จะ

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ

กิจการเลีย้งสัตว์น้ำ 

3.2.2 ลดต้นทุนการผลติและเพิ่ม

มูลค่าผลผลติทางการเกษตร 

ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมี

มาตรฐานสากลโดยร่วมมอืและ

ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

3.2.3 สนับสนุนการจัดตัง้

กองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน 

(อมก.) หารูปแบบใหม่ๆปรับปรุง

รูปแบบเก่าให้มคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ

ถนอมและแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตรอย่างมีคุณภาพนำ

เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าและ

ปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 

3.2.5 ส่งเสริมการกระจายสินค้า

ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยการร่วมมอืและใหค้วาม

ร่วมมอืกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

3.3 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว 3.3.1 ฟืน้ฟูปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม้ีสภาพแวดล้อมที่

สะอาดสวยงามและปลอดภัย

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

ได้มากขึ้น 

3.3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ

เดินทางในหนึ่งวัน (One Day 

Trip) 

3.3.3 ส่งเสริมความร่วมมอืจาก

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 

3.3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอำนวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเที่ยวใหเ้พียงพอและได้

มาตรฐาน 

3.3.5 ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากร 

สินค้า และบริการด้านการ

ท่องเที่ยว 
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4. แนวทางการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

4.1 สร้างความตระหนักและความ

ร่วมมอืจากทุกภาคส่วนในการรักษา

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ

สมดุลของระบบนิเวศควบคู่กับการใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ

เอกชน และองค์กรอิสระในการ

สร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนท้องถิ่น

เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะ

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่า

ชายเลนและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษ และ

วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

อันอาจเกิดจาการขยายตัวของ

เมืองและสภาพภูมอิากาศ

เปลี่ยนแปลงผ่านแผนงาน

โครงสรา้ง และการรณรงค์

ร่วมกัน 

4.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

ฝกึอบรมให้ความรูแ้ก่แกนนำ

ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้และ

ริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล

สถานภาพและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นให้

สอดคล้องกัน 

4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ  



 
78 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic lssues:6) 

เป้าหมาย 

(Goals:20) 

กลยุทธ์ 

(Strategies:57) 

  ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

กระบวนการถ่ายทอดองค์

ความรูก้ารผลิตที่สะอาดและ

อุตสาหกรรมเชิงนเิวศสู่

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 

4.2 เพิ่มสมรรถนะในการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

เครือข่ายการรณรงค์การจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งในด้าน

การคัดแยกขยะมูลฝอย การแปร

รูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อใหไ้ด้ก๊าซ

ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด

ปริมาณขยะจากชุมชน 

4.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และ

สร้างความร่วมมอืกับส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และการ

ร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการ

จัดทำระบบกำจัดขยะร่วมที่เป็น

ระบบถูกหลักสุขาภบิาลไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวติของประชาชนด้วย

เทคโนโลยีการกำจัดที่เหมาะสม

และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

4.2.3 สนับสนุนและร่วมมอืกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ

บังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษี 
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  การจำกัดขยะและของเสียจาก

ผูป้ระกอบการและผูอ้าศัย 

(โครงการหมู่บ้าน/ย่าน) อย่าง

จรงิจัง 

4.3 สร้างการจัดการน้ำเสียอย่างเป็น

ระบบ 

4.3.1 สนับสนุนและร่วมมอืกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ

สร้างรูปแบบหรือมาตรการ

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมลพิษต่อ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำ

เสียเกินมาตรฐานกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้าง

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและ

โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

ของชุมชน 

4.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และ

ร่วมมอืกับส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร

อิสระ เพื่อสร้างเครอืข่ายรักษา

และตรวจตดิตามคุณภาพน้ำใน

แม่นำ้ลำคลองทุกสายและ

ทรัพยากรน้ำในพืน้ที่ชายฝั่ง 

4.4 สร้างการจัดการมลภาวะทาง

อากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิด

มลพิษที่สำคัญ 

-ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมอื

กับส่วนราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ 

เพื่อสร้างเครือข่ายรักษาและ

ตรวจตดิตามคุณภาพอากาศ

และเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น  
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  สถานประกอบการ/โรงงาน

อุตสาหกรรม ยานพาหนะ การ

ก่อสร้าง และการเผาในที่โล่ง 

5. แนวทางการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

5.1 ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ และ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

5.1.1 ให้ความรูแ้ละจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้

เข้มแข็ง 

5.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท

ของคณะกรรมการหมู่บ้านและ

ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มี

คุณภาพ 

5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการจัดตั้งองค์กรภาค

ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อแสง

บทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ดำเนนิงานของภาครัฐแต่ละด้าน 

5.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

5.3.1 จัดใหม้ีการเสนอความ

คิดเห็นของภาคประชาชน ในการ

จัดทำแผนการพัฒนาหรอื

ปรับปรุงต่างๆ ให้มากยิ่งขึน้ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ภาคประชาชนอย่างแท้จรงิ 

5.3.2 รูส้ิทธิพื้นฐานที่ประชาชน

พึงจะได้รับโดยการส่งเสริมการ

ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและ

ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

6. แนวทางการพัฒนา

การเมอืงการบริหาร 

6.1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มคีวามรู ้มทีักษะ และ

ทำงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

6.1.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรม

เสริมทักษะในการทำงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ 
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  หลักการมสี่วนร่วม หลักความ

คุ้มค่า 

6.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการระบบการทำงาน

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพประชาชน

ได้รับประโยชน์สูงสุด 

6.2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาค

ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ

บริหารจัดการ 

 

6.2.1 จัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารกิจกรรมและผลงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี

ความเข้าใจและสามารถรับ

บริการจากเจ้าหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 

6.2.2 จัดให้มกีารเสนอความ

คิดเห็นของภาคประชาชน ให้

ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ในการทำงานของ

บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรู้สทิธิพื้นฐานที่

ประชาชนพึงจะได้รับ โดยการ

ส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

ที่เข้าถึงและทันสมัยเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

6.3 ส่งเสรมิการประสานงานการ

ทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นให้ทั่วถึงในทุกพืน้ที่ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการ

ประชุมร่วมการทำงาน และทำ

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อใหเ้กิด

ความสัมพันธ์ที่ดแีละมีการ

แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น 

ปัญหา และแนวทางในการ 
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  แก้ปัญหาของชุมชน ระหว่าง

บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน 

และผูใ้หญ่บ้าน 

6.4 พัฒนาปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช ้และสถานที่

ปฏิบัติงาน ใหไ้ด้มาตรฐานเพียงพอต่อ

การทำงานในการให้บริการประชาชน 

 

-ดำเนนิการพัฒนา จัดหา 

ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องมอื

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้

เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ

หนา้ที่ในการให้บริการประชาชน 

มีสถานที่ปฏิบัติงานมีความ

ปลอดภัยรองรับภารกิจได้ 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจดี ประเพณีวัฒนธรรมรุ่งเรอืง  

บ้านเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูการศึกษา” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการจราจร 

พันธกิจ 

1. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม 

2. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ

สาธารณะอื่นๆ 

3. งานพัฒนาด้านผังเมอืง งานการจราจร 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

งานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 

2. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

3. เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก 

4. เพื่อติดตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 

5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้น่าอยู่ 

6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามระเบียบผังเมือง และถูกต้องตามหลักการจราจร 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวด ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

3. ก่อสร้างทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 

4. หมู่บ้านไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

5. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีสภาพที่ดขีึน้ 

6. สิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบผังเมือง และอุบัติเหตุลดลง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณที้องถิน่ 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่าง

บูรณาการและมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มคีุณภาพ

ครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา

คุณภาพชีวติ เด็ก สตร ีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

2. เพื่อพัฒนาด้านการศกึษาของประชาชนมโีอกาสได้เรียนรูท้ั้งในและนอกระบบ

ตลอดชวีิต 

3. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมอีุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

6. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนสาธารณะได้ออกกำลังกาย 

7. เพื่อช่วยเหลอืประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติได้ดีขึน้ 

8. เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดเีข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มคีุณภาพและมีมาตรฐาน               

อย่างเท่าเทียม 

2. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบตลอดชวีิต 

3. ประชาชน สบืทอด พื้นฟู อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู ้ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

4. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 

5. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

6. มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมสีุขภาพแข็งแรง 

7. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติผูท้ี่ได้รับความเดือดรอ้น 

8. ประชาชนได้รับการรณรงค์ป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด และอุบัติเหตุ                

ในพืน้ที่อย่างบูรณาการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนำ้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาตอิื่นๆ 

2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทาง

อากาศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนำ้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาตอิื่นๆ 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นำ้เสียในชุมชน มลพษิ

ทางอากาศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิแหล่งน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ คงความอุดม

สมบูรณ์ 

2. มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพษิทาง

อากาศอย่างเป็นระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

พันธกิจ 

1. แนวทางการส่งเสริมให้มกีารจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

2. แนวทางการปรับสมรรถนะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบและความปลอดภัยของชุมชน 

4. แนวทางการพัฒนาฟืน้ฟู บูรณะชุมชนใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู่ 

เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ประชาชนได้รับการรณรงค์ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมใหม้ีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

2. ปรับสมรรถนะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. พัฒนาการรักษาความสงบและความปลอดภัยของชุมชน 

4. พัฒนาฟื้นฟู บูรณะชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุ 

พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 

พันธกิจ 

1. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการวางแผนการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการวางแผนการลงทุนและพาณิชยกรรม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมอืงการบรหิาร 

พันธกิจ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน

และการใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อบริหารจัดการภายในเขตเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมอื เครื่องใช ้และ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นการให้บริการ 

3. เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและ

บูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนและการให้บริการที่มปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อบริหารจัดการภายในเขตเทศบาล และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมอื เครื่องใช้ และ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นการให้บริการ 

3. เพื่อเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นใหเ้ข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการ

ให้บริการที่มปีระสิทธิภาพ 

2. มีเครื่องมอื เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของ

ประชาชนอย่างเพียงพอ 

3. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
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 2.3 แผนงาน 

  1.แผนงานบริหารทั่วไป 

  2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  3.แผนงานการศกึษา 

  4.แผนงานสาธารณสุข 

  5.แผนงานสังคมสังเคราะห์ 

  6.แผนงานเคหะและชุมชน 

  7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  9.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  10.แผนงานพาณิชย์ 

  11.แผนงานงบกลาง 

 2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  “มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน ทางเดินทางเท้า         
คูคลอง ท่อระบายน้ำ รวมถึงที่สาธารณะประโยชน์ 
2. พัฒนาบูรณะไฟฟ้าที่สาธารณะ ดูแลแสงสว่างให้เพียงพอ 
3. พัฒนาระบบการจราจร 
4. การวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐานและการจราจร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
3. จัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ 
4. ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคระบาด
ต่างๆ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1. การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาฟื้นฟู ป้องกันที่ดินและแนวชายฝั่ง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม                    

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการวางแผนการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
3. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
5.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
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2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมคีวามเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ในภาพรวม ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์

 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

 

 เป้าประสงค์ 

 

 ตัวชี้วัด 

 

        ค่าเป้าหมาย 

 

           กลยุทธ์ 

 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3.การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

 จากการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองพระประแดง นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และศักยภาพ

ของเทศบาลเมืองพระประแดง จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา สภาพการที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นใน

อนาคต โดยได้มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลเมอืงพระประแดง ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  -จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths: S) คือสภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์

ปัจจัยภายใน สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรอืเพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สูงกว่าพื้นที่หรือ

โครงการอื่นๆโดยพื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ซึ่งจุด

แข็งหรอืจุดเด่นเป็นปัจจัยเชงิบวกที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ 

 -จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือสภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันทำให้ศักยภาพในการดำเนินการด้อย

กว่าพื้นที่หรือโครงการอื่นๆหรือทำให้พื้นที่ โครงการมี แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการลด

จุดอ่อนของการดำเนินการโครงการ 

-โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พื้นที่

โครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออำนวยการดำเนินการของพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการ
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ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพิ่มศักยภาพ การดำเนินการให้สูงกว่าพื้นที่หรอืโครงการอื่นๆทำให้การ

ดำเนนิการของพืน้ที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

-อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดขึน้เมื่อการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พื้นที่โครงการ

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการของพื้นที่โครงการ ที่สร้ างความ

เสียเปรียบใน เชิงการแข่งขัน ทำให้ศักยภาพการดำเนินการด้อยกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่นๆหรือทำให้

พื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัย

เชิงลบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงหรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการซึ่งผลจาก

การศึกษาสภาพพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถ

สรุปศักยภาพในการพัฒนาตามแนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

ตารางแสดงการวเิคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ของเทศบาลเมอืงพรประแดง 
 

จุดแข็งหรอืจุดเด่น Strengths จุดอ่อนหรือจุดด้อย Weaknesses 

1.มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น             

ที่สำคัญ เช่น งานสงกรานต์พระประแดง ของชาว

รามัญในอำเภอพระประแดง เป็นต้น และมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่สำคัญมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ                

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่น อุทธยาน

ประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า เป็นต้น 

2.มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี                   

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสามารถ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

3.มีพื้นฐานเศรษฐกิจซึ่งเป็นเมืองพาณิชยกรรม                

ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ               

อยู่ ในระดับสูง เนื่องจากเขตพื้นที่มีอาณาเขต

ติดต่ อกั บกรุง เทพมหานคร ซึ่ งมี ระบบการ

คมนาคมสายหลักสามารถเดินทางและขนส่งได้ทั้ง

ทางบกและทางนำ้ได้สะดวก 

4.เป็นเทศบาลที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะได้รับ

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อเอื้อต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ได้อย่างยั่งยืน 

1.ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบจากการพัฒนา

เศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม เช่น ปัญหาน้ำท่วม 

ปัญหามลพิษทางน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอย และ

ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ

การทำลายภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวและส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 

2 .ปั ญ หาด้ านก ารขาดรองรับ งบ ป ระมาณ

สนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการขนาด

ใหญ่อย่างจริงจัง 

3.ปัญหาประชากรแฝง ซึ่งเทศบาลต้องรับภาระใน

การใหบ้ริการด้านสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่

ตามเกณฑ์ปกติ 
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โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 

1.เป็นพื้ นที่ ติดต่อกรุงเทพมหานครและภาค

ตะวันออกจึงมีข้อได้ เปรียบในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้าและ

บริการ 

2.มีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่ง

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับศักยภาพ

และกระแสการท่องเที่ยวและมีการวางระบบ/

ปรับปรุงผังเมืองรวมแบบกระชับเพื่อการรองรับ               

การขยายตัวของเมืองในอนาคตและมีความ

สอดคล้องกับการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

3.รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นมี

บาทบาทในการอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู  เผยแพร่และ

ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

4.เทศบาลมีโอกาสขยายตัวของเมือง เพื่อเป็นการ

รองรับและเปิดโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             

ระดับโลก 

1.ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้

การพัฒนาของท้องถิ่นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้การ

ดำรงชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่มีค่าครองชีพ

ด้านรายจ่ายสูงจากรายได้ในปัจจุบัน 

3.ปัญหาภัยคุกคามใหม่ ได้แก่ โรคระบาดต่างๆ 

การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การโจรกรรม                  

ฉกชิงวิ่งราว ผู้คนหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาด้าน               

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 

4.ปัญหาความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรม               

ของชาวต่างชาติทำให้ประชาชนลืมรากฐานทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งส่งผล

กระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป 
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แบบ ยท.01 

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

จังหวัด

สมุทรปราการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมให้มี

ศักยภาพเพื่อการ

แข่งขันในภูมิภาค

อาเซียนโดยการา

พัฒนากระบวนการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

อนุรักษ์และฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชีวติ 

ประชาชน โดย

ยกระดับรายได ้และ

การพจัดการศึกษา 

สาธารณสุข ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ส่งเสรมิระบบ 

Logitic สู่ระบบ

ประชาคมอาเซียน

โดยพัฒนาการ

บรหิารจัดการและ

ปรับปรุงโครงข่าย

การคมนาคมขนส่ง

ให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้   

เพื่อลดต้นทุนและ

เพิ่มขีด

ความสามารถ 

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส่งเสรมิกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศประวัติศาสตร์ 

และศิลปวัฒนธรรม

โดยการพัฒนา

แหลง่ท่องเที่ยว 

สินค้า การบรกิาร

และประชาสัมพันธ์

ให้เป็นที่รู้จักและ

ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เสรมิสร้างความ

ปลอดภัยในชวีิต 

และทรัพย์สินของ

ประชาชน โดย

การพัฒนาระบบ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยคุกคาม

ความมั่นคง

พร้อมทั้งพัฒนา

วิถึชีวิต

ประชาธิปไตยแก่

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

เทศบาลเมือง

พระประแดง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน

ส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติ การศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้าน

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม 

และการรักษา

ความสงบ

เรียบรอ้ยและ

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้าน

การลงทุน 

พาณิชยกรรม

และการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การพัฒนาด้าน

การพัฒนา

การเมืองการ

บรหิาร 
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ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน 

และการจราจร 

-บริหารทั่วไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกจิ 

 

-การดำเนินงานอืน่ 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

1.4 แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด/ 

กองช่าง 

เทศบาลเมอืง

พระประแดง 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา  

ศลิปและวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

-บริหารทั่วไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

-การดำเนินงานอืน่ 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

2.2 แผนงานการศึกษา 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.6 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

2.8 แผนงานการพาณิชย ์

สำนักปลัด/ 

กองการศกึษา/

กองสาธารณสุข/

กองสวัสดิการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุข/

กองช่าง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม  

การรักษาความสงบ

-บริหารทั่วไป 

 

-บริการชุมชนและสังคม 

4.1 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

4.2 แผนงานสร้างความ

สำนักปลัด/ 

กองสวัสดิการ 
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เรียบร้อยและความมั่นคง  เข้มแข็งของชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ

ส่งเสริมการลงทุนพาณิช-

ยกรรมและการท่องเท่ียว 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

5.1แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

-บริหารทั่วไป 

-การดำเนินงานอืน่ 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

6.2 แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองวิชาการ 

 รวมท้ังหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 7 สำนัก/กอง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ส่งเสรมิระบบ 

Logistics สู่ประชาคม

อาเซียน โดย

พัฒนาการบรหิาร

จัดการ และปรับปรุง

โครงข่ายการ

คมนาคมขนสง่ให้

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ เพื่อลด

ต้นทุนและเพิม่ขีด

ความสามารถแขง่ขัน 

แนวทางการ

พัฒนาผังเมือง

กระชับการ

พัฒนาส่งเสรมิ

ระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

วางพัฒนาระบบ 

เพื่อรองรับการ

จัดการกับภัย

พิบัติ 

ด้านการพัฒนา 

ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การจราจร 

มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณสูปการ

และการ

คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

2 2 2 2 พิจารณาจาก

ปัญหาและความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนใน 

พืน้ที ่

การวาง

ปรับปรุง 

/ผังเมืองรวม

จังหวัด

สมุทรปราการ 

2 โครงการ สำนักปลัดฯ เทศบาลฯ 

ส่งเสรมิระบบ 

Logistics สู่ประชาคม

อาเซียน โดย

พัฒนาการบรหิาร

จัดการ และปรับปรุง

โครงข่ายการ

คมนาคมขนสง่ให้

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ เพื่อลด

ต้นทุนและเพิม่ขีด

ความสามารถแขง่ขัน 

แนวทางการ

พัฒนาผังเมือง

กระชับการ

พัฒนาส่งเสรมิ

ระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

วางพัฒนาระบบ 

เพื่อรองรับการ

จัดการกับภัย

พิบัติ 

ด้านการพัฒนา 

ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การจราจร 

มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณสูปการ

และการ

คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

11 11 11 11 พิจารณาจาก

ปัญหาและความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนใน 

พืน้ที ่

พัฒนาบูรณะ

ระบบไฟฟา้ 

สาธารณสะ

และแสงสว่าง

ให้เพียงพอ 

11 โครงการ กองช่าง เทศบาลฯ 

ส่งเสรมิระบบ 

Logistics สู่ประชาคม

อาเซียน โดย

พัฒนาการบรหิาร

จัดการ และปรับปรุง

โครงข่ายการ 

แนวทางการ

พัฒนาผังเมือง

กระชับการ

พัฒนาส่งเสรมิ

ระบบโครงสรา้ง 

พืน้ฐานและการ 

ด้านการพัฒนา 

ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การจราจร 

มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณสูปการ

และการ

คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

12 12 12 12 พิจารณาจาก

ปัญหาและความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนใน 

พืน้ที ่

ก่อสร้าง 

ปรับปรุง 

ซ่อมแซม และ

บำรุงถนน 

สะพาน ทาง

เดินทางเทา้ 

12 โครงการ กองช่าง เทศบาลฯ 

แบบ ยท.03 แบบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

คมนาคมขนสง่ให้

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ เพื่อลด

ต้นทุนและเพิม่ขีด

ความสามารถแขง่ขัน 

วางพัฒนาระบบ 

เพื่อรองรับการ

จัดการกับภัย

พิบัติ 

        รวมถึงท่อ

ระบายน้ำ 

ฯลฯ 

   

ส่งเสรมิระบบ 

Logistics สู่ประชาคม

อาเซียน โดย

พัฒนาการบรหิาร

จัดการ และปรับปรุง

โครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งใหส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ 

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม

ขีดความสามารถ

แข่งขัน 

แนวทางการ

พัฒนาผังเมือง

กระชับการ

พัฒนาส่งเสรมิ

ระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการ

วางพัฒนาระบบ 

เพื่อรองรับการ

จัดการกับภัย

พิบัติ 

ด้านการพัฒนา 

ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การจราจร 

มีระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณสูปการ

และการ

คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 พิจารณาจากปัญหา

และความเดือดร้อน

ของประชาชนใน 

พืน้ที ่

พัฒนา

ระบบ

การจราจร 

1 โครงการ สำนักปลัดฯ เทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิ 

ให้ประชาชน 

มีคุณภาพชีวติ

ที่ดี 

 

1 โครงการ สำนักปลัดฯ เทศบาลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

 

 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

32 32 32 32 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิการ 

จัดการศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

การกีฬาและ

นันทนาการ 

32 โครงการ กองการศึกษา เทศบาลฯ 

แบบ ยท.03 



 

100 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

25 25 25 25 โครงการต่อเนื่อง ป้องกัน รักษา 

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชน

รวมถึงแก้ไข

ปัญหายาเสพ

ติด 

25 โครงการ กอง

สาธารณสุข 

เทศบาลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน

ไดรั้บการ

สงเคราะห์

และพัฒนา

คุณภาพชีวติ

ไดด้ีขึน้ 

 

3 โครงการ กองสวัสดกิาร เทศบาลฯ 

 

แบบ ยท.03 



 

101 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

4 4 4 4 โครงการต่อเนื่อง เพื่อให้

ประชาชนมี

สนามกีฬา

และ

สวนสาธารณะ

ไดอ้อกกำลัง

กาย 

 

4 โครงการ กองช่าง เทศบาลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

6 6 6 6 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิด้าน

สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการ กองสวัสดกิาร เทศบาลฯ 

 

แบบ ยท.03 



 

102 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

12 12 12 12 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิการ 

จัดการศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

การกีฬาและ

นันทนาการ 

12 โครงการ กองการศึกษา เทศบาลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการด้าน

การศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้

เพียงพอ เท่าเทียม 

และทั่วถงึ 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาให้มี

คุณภาพและ

ส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี

ท้องถิ่นใหค้งอยู่

อย่างย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง ป้องกัน รักษา 

ส่งเสรมิ

สุขภาพอนามัย

ของประชาชน

รวมถึงแก้ไข

ปัญหายาเสพ

ติด 

1 โครงการ กอง

สาธารณสุข 

เทศบาลฯ 

 

แบบ ยท.03 



 

103 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ส่งเสรมิอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมให้มี

ศักยภาพ เพื่อการ

แข่งขันในภูมิภาค

อาเซียนโดยพัฒนา

กระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

อนุรักษ์และฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ

จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิ 

บรกิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพอย่าง

ย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

4 4 4 4 โครงการต่อเนื่อง สรา้งจิตสำนักและ

ตระหนักในการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4 กอง

สาธารณสุข 

เทศบาลฯ 

ส่งเสรมิอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมให้มี

ศักยภาพ เพื่อการ

แข่งขันในภูมิภาค

อาเซียนโดยพัฒนา

กระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

อนุรักษ์และฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ

จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิ 

บรกิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพอย่าง

ย่ังยืน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

6 6 6 6 โครงการต่อเนื่อง เฝ้าระวัง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6 กองช่าง เทศบาลฯ 

 

แบบ ยท.03 



 

104 

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

เสรมิสร้างความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยการ

พัฒนาระบบป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามความมั่นคง                                                      

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความ

มั่นคง 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี

มีความปลอดภัย

ในชวีิตและ

ทรัพย์สิน

ห่างไกลยาเสพ

ติด 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

2 2 2 2 โครงการต่อเนื่อง ป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

2 โครงการ สำนักปลัด เทศบาลฯ 

เสรมิสร้างความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยการ

พัฒนาระบบป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามความมั่นคง                                                      

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

สวัสดิการและ

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน 

ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคม การ

รักษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความ

มั่นคง 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี

มีความปลอดภัย

ในชวีิตและ

ทรัพย์สิน

ห่างไกลยาเสพ

ติด 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่น 

3 โครงการ กองสวัสดกิาร เทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ส่งเสรมิกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม  

โดยการพัฒนา 

แหลง่ท่องเที่ยว 

สินค้า การบรหิาร                                                       

และประชาสัมพันธ ์

ให้เป็นที่รู้จักและ

ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 

แนวทางการ

พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคเกษตรกรรม

และภาคการ

ท่องเที่ยวแบบ

สมดุล 

ด้านการส่งเสรมิ

การลงทุนพาณิช- 

ยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาภาค

การท่องเที่ยว 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 3 3 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิง

พณิชกรรม 

และการลงทุน 

3 โครงการ สำนักปลัด เทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด/

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการศึกษา 

สาธารณสุข ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภคให้

เพียงพอ เท่าเทียมกัน

และทั่วถงึ 

 

แนวทางการ

พัฒนาการเมือง

การบรหิาร 

ด้านการพัฒนา

การเมือง 

การบรหิาร 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการเมือง

การบรหิารและ

ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

23 23 23 23 โครงการต่อเนื่อง ส่งเสรมิ

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

กิจการของ

ท้องถิ่น 

23 โครงการ กองวิชาการฯ/

กองคลงั 

เทศบาลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชน โดย

ยกระดับรายไดแ้ละ

การจัดการศึกษา 

สาธารณสุข ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และ

สาธารณูปโภคให้

เพียงพอ เท่าเทียมกัน

และทั่วถงึ 

 

แนวทางการ

พัฒนาการเมือง

การบรหิาร 

ด้านการพัฒนา

การเมือง 

การบรหิาร 

ส่งเสรมิและ

พัฒนาการเมือง

การบรหิารและ

ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จำนวน

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 โครงการต่อเนื่อง พัฒนา

ประสิทธิภาพ

บุคลากร 

1 โครงการ สำนักปลัดฯ เทศบาลฯ 

 

แบบ ยท.03 
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แบบ  ผ.01 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการท่ี : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการ

ออกแบบอาคาร

สำนักงานเทศบาล 

เมืองพระประแดง 

-เพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถ

รองรับการบรกิารแก่

ประชาชนในการรับการ

ติดต่อราชการที่สำนักงาน

และมีอาคารสถานทีห่ลังใหม่

สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ร่วมกัน 

ค่าจ้างทีป่รกึษาในการ

ออกแบบแปลนอาคาร

สำนักงานเทศบาลเมือง

พระประแดงเพื่อให้ได้

มาตรฐานสามารถรองรับ

การบรกิารแก่ประชาชนใน

การรับการติดต่อราชการ

ที่สำนักงานและมีอาคาร

สถานที่หลังใหม่สำหรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารอาคาร

สถานที ่

มีอาคารสำนักงานหลัง

ใหม่สำหรับรองรับการ

บรกิารแก่ประชาชนใน

พืน้ที่และบรเิวณ

ใกล้เคียงที่มาติดต่อ

ราชการที่สำนักงานและ

มีอาคาร สถานทีส่ำหรับ

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ร่วมกัน 

สำนักปลัด 

2. โครงการปรับปรุง

อาคารสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

-เพื่อใชเ้ป็นสถานที่

ปฏิบัติงานและใหบ้รกิาร

ประชาชนไดส้ะดวกขึน้ 

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง 

15,000,000.- 15,000,000.- 15,000,000.- 15,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารอาคารและ

สถานที ่

มีอาคารสำนักงาน

เทศบาลเพื่อใชบ้รกิาร

ให้แก่ประชาชนไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพขึน้ 

 

 

สำนักปลัด 
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรับ

ยกระดับถนน/ซอย

และปรับปรุงฟุตบาท

ทางเท้าภายในชุมชน

ในเขตเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกขึน้ในการสัญจรไป-

มา  

-เพื่อให้ได้ผิวทางเท้าทีด่ีเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สวยงาม 

ปรับปรุงถนนยกระดับ

ถนน/ซอยและฟุตบาททาง

เท้าภายในชุมชนในเขต

เทศบาล 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- ร้อยละของความพงึ

พอใจของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัยสามารถ

ป้องกันน้ำท่วมขงั  

และทำให้ผิวทางเท้าที่ดี

เป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรับ

ยกระดับถนน/ซอย

และปรับปรุงฟุตบาท

ทางเท้าภายในเขต

เทศบาล  

(ซอยบ้านดัง) 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกมากขึน้ในการสญัจร

ไป-มา  

-เพื่อให้ผิวทางเท้าที่ดีเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สวยงาม 

ปรับปรุงถนน คสล.ซอย

บ้านดังพร้อมท่อระบายน้ำ

และบ่อพักโดยปรับปรุงพืน้ 

คสล.ความหนาประมาณ 

0.20 เมตร ความกว้าง

ประมาณ 2.10-2.50 

เมตร ความยาวประมาณ 

313 เมตร พร้อมท่อ

ระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร

และบ่อพัก 

3,200,000.- 3,200,000.- 3,200,000.- 3,200,000.- ร้อยละของความพงึ

พอใจของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัยสามารถ

ป้องกันน้ำท่วมขงั  

และทำให้ผิวทางเท้าที่ดี

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย

และสวยงาม 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการปรับปรุง

ยกระดับถนน/ซอย

และปรับปรุงฟุตบาท

ทางเท้าภายในเขต

เทศบาล  

(ซอยตรอกไก่) 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกมากขึน้ในการสญัจร

ไป-มา 

-เพื่อให้ได้ผิวทางเท้าทีด่ ี

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

และสวยงาม 

ปรับปรุงถนนยกระดับ  

ถนนซอยตรอกไก่ให้สงูขึน้

อกีประมาณ 5-25 

เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 

660 ตร.ม. เนื่องจาก

ระดับถนนมีความลาด             

ทำให้มีน้ำท่วมขังบรเิวณ               

ต้นซอยโดยก่อสร้างเป็น              

ถนน คสล.ความหนา

ประมาณ 15 ซม. 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของความพงึ

พอใจของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัยสามารถ

ป้องกันน้ำท่วมขงั และ

ทำให้ผิวทางเท้าทีด่ีเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สวยงาม 

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง

ยกระดับถนน/ซอย

และปรับปรุงฟุตบาท

ทางเท้าภายในเขต

เทศบาล (ถนนศรี

เขื่อนขันธ์) 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

บรเิวณถนนศรเีขื่อนขันธ์  

-เพื่อให้ได้ผิวทางเท้าทีด่ีเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สวยงาม 

 -เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกมากขึ้นในการสัญจร

ไป-มา 

ก่อสร้างคันหิน คสล. 

ขนาดเกาะกว้าง 2.00 

เมตร มูลดินภายในเกาะและ

ทำการปักเสาไฟฟ้าเสาหงส์คู่

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า

และตู้ควบคุม และปลูกต้นไม้ 

ไม้ดอก ไมป้ระดับ พืน้ที่รวม

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- ร้อยละของความพงึ

พอใจของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัยสามารถ

ป้องกันน้ำท่วมขงั และ

ทำให้ผิวทางเท้าทีด่ีเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สวยงาม 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ำ คสล. 

บรเิวณตลาดท่าน้ำ

ถึงเคร่ืองสูบน้ำ 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วม 

และช่วยในการระบายน้ำได้

เป็นอย่างด ี

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. 1.00 เมตร พร้อม

บ่อพัก ตสล. ความยาว 

164 เมตร 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ร้อยละของ

ความสำคัญของการ

ป้องกันน้ำท่วมขงั 

ทำให้มีระบบระบายน้ำ

ไดด้ีไม่ทำให้เกิด 

น้ำท่วมขงั 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุง

และติดตัง้ไฟฟา้แสง

สว่างทางสาธารณะ 

-เพื่อประชาชนจะได้มีไฟฟ้า

ส่องสว่างทางสาธารณะ

เพียงพอ  

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามปลอดภัยทั้ง

ในชวีิตและทรัพย์สิน -เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในเขตเทศบาลให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ 

ปรับปรุงและติดตัง้ไฟฟา้

แสงสว่างทางสาธารณะให้

มีความเพียงพอ เชน่  

ซ่อม เปลี่ยนโคมไฟ 

หลอดไฟ เป็นต้น 

ในถนนสายต่าง 29 สาย 

-เพือ่ขยายการบรกิาร

ไฟฟา้สาธารณะให้ 

ครอบคุลมพืน้ทีภ่ายใน 

เขตเทศบาล 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารปลอดภัย

ทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

ประชาชนจะมีไฟฟ้าแสง

สว่างทางสาธารณะให้มี

ความเพียงพอ ,ทำให้

ประชาชนสัญจรไป-มา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุง

และติดตัง้ไฟฟา้แสง

สว่างทางสาธารณะ

ระบบไฟฟา้พลังงาน 

-เพื่อให้ประชาชนจะได้มี

ไฟฟา้ส่องสว่างทาง

สาธารณะ เพียงพอ และเพื่อ

ประหยัดพลังงานไฟฟา้  

ปรับปรุงและติดตัง้ไฟฟา้

ทางสาธารณะ ระบบไฟฟา้

พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า

เซลล์) ชนิดโคมไฟแบบ 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารปลอดภัย

ทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

ประชาชนจะมีไฟฟ้าแสง

สว่างสาธารณะในระบบ

โซล่าเซลล์,ทำให้

ประชาชนสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 แสงอาทิตย์ (โซลา่

เซลล์) ชนิดโคมไฟ

แบบ LED 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามปลอดภัย 

ทั้งในชวีิตและทรัพย์สิน  

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

LED ในถนนสายต่างๆ

ภายในเขตเทศบาล, 

เพื่อขยายการบรกิารไฟฟา้

สาธารณะพลังงาน

แสงอาทิตย์ใหค้รอบคลุม

พืน้ที่ภายในใเขตเทศบาลฯ 

     ไดส้ะดวกและปลอดภัย

,ทำให้คุณภาพชีวติของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีความเปน็อยู่ที่ดีขึน้ 

 

8. โครงการวางท่อร้อย

สายไฟฟ้าใต้ดิน

ภายในเขตเทศบาล

เมืองพระประแดง 

-เพื่อให้ประชาชนจะได้มี

ไฟฟา้ส่องสว่างทาง

สาธารณะเพียงพอ  

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามปลอดภัยทั้ง

ในชวีิตและทรัพย์สิน  

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

 

 

ปรับปรุงและติดตัง้ไฟฟา้

แสงสว่างทางสาธารณะ 

ให้มีความเพียงพอ,

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

เขตเทศบาลฯให้มีความ

สวยงาม 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารปลอดภัย

ทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

ประชาชนจะมีไฟฟ้าส่อง

สว่างทางสาธารณะให้มี

ความเพียงพอ,ทำให้

ประชาชนสัญจรไป-มา

ไดส้ะดวกและปลอดภัย

,ทำให้คุณภาพชีวติของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีความเปน็อยู่ที่ดีขึน้ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                       การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์

สวนสาธารณะ

พร้อมลานกีฬา

อเนกประสงค ์

ภายในเขตเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัดกิจกรรม

ร่วมกันได้  

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักาย 

 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ

พร้อมลานกีฬา

อเนกประสงค ์

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

ทำให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อน

หย่อนใจ,ทำให้ประชาชน

ในเขตเทสบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงักาย

ที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

10. จัดซือ้เคร่ืองเลน่

สำหรับเด็กพร้อม

อุปกรณ์และเคร่ือง

ออกกำลังกาย

กลางแจ้งบรเิวณ

ชุมชนภายในเขต

เทศบาลเมือง 

พระประแดง 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัดกิจกรรม

ร่วมกันได้  

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักาย 

 

จัดซือ้เคร่ืองเลน่สำหรับ

เด็กพร้อมอุปกรณ์และ

เคร่ืองออกกำลงักาย

กลางแจ้งบรเิวณชุมชน

ภายในเขตเทศบาลเมือง

พระประแดง 

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

ทำให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อน

หย่อนใจ,ทำให้ประชาชน

ในเขตเทสบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงักาย

ที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

11. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นสำหรับ

เด็กและเคร่ืองออก

กำลังกายกลางแจ้ง

ภายในเขตเทศบาล 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักายที่ได้

มาตรฐานแข็งแรงและ

ปลอดภัย 

จัดซือ้เคร่ืองเลน่สำหรับ

เด็กพร้อมอุปกรณ์และ

เคร่ืองออกกำลงักาย

กลางแจ้งบรเิวณชุมชน

ภายในเขตเทศบาลเมือง

พระประแดง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

ทำให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อน

หย่อนใจ,ทำให้ประชาชน

ในเขตเทสบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้,มี

สถานที่ออกกำลังกายที่

ไดม้าตรฐาน 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 



 

114 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซม

ลานคนเมืองนคร

เขื่อนขันธ์รมิแม่น้ำ

เจ้าพระยาภายใน

เขตเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพื่อให้ประชาชนมีที่จดั

กิจกรรมร่วมกันได ้

ปรับปรุงและซ่อมแซมลาน

คนเมืองนครเขื่อนขนัธ์รมิ

แม่น้ำเจ้าพระยาให้มคีวาม

มาตรฐานและปลอดภัย 

4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- ร้อยละความสำเร็จ 

ในทรัพย์สินของทาง

ราชการไดรั้บการ

บำรุงรักษา 

ทำให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อน

หย่อนใจ,ทำให้ประชาชน

ในเขตเทสบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้,มี

สถานที่ออกกำลังกาย 

ที่ไดม้าตรฐาน 

 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง

เขื่อนบริเวณคลอง

มอญและคลองลัด

ตะนง 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตามแนว

หลังเขื่อน  

-เพื่อป้องกันพงัทลายของ

ดิน และป้องกันการรุกล้ำ 

คูคลองสาธารณะ 

โดยก่อสร้างเขื่อน คสล. 

บรเิวณทั้ง 2 ข้าง  

ของคลองมอญและคลอง

ลัดตะนง จากถนนบา้นแซ่  

ถึงแนวเชื่อมต่อคลองลัด

ตะนง ความยาวประมาณ 

215 เมตร 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ระดับความสำคัญ 

ของการป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน 

ทำให้พื้นที่หลงัเขื่อน 

มีความเปน็ระเบียบ

เรียบรอ้ยงาม,ทำให้ดิน

ริมคลองไม่มกีาร

พังทลาย และป้องกัน

การรุกล้ำคูคลอง

สาธารณะ 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการขุดลอก

ป้องกันการพังทลาย

ของดินในเขต

เทศบาล 

-เพื่อป้องกันการตืน้เขินของ

คลองสาธารณะ 

 -เพื่อป้องกันการรุกล้ำคู

คลองสาธารณะ  

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดู

ฝนและฤดูน้ำหลาก 

ขุดลอกป้องกันการ

พังทลายของดินในเขต

เทศบาล 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ระดับความสำคัญของ

การป้องกันน้ำตืน้เขิน 

ทำให้คลองระบายน้ำ 

ไม่ตืน้เขินจากการ

พังทลายของดิน,ทำให้

ป้องกันการรุกล้ำคูคลอง

สาธารณะ,ทำให้ระบบ

ระบายน้ำดีขึน้ในฤดูฝน

และฤดูนำ้หลาก 

 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง

เขื่อน คสล.เลียบ

คลองลัดหลวง

บรเิวณวัดแค-

สะพานข้าม 

คลองสขุสวัสดิ์ 39 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตามแนว

หลังเขื่อน 

 -เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดินการป้องกันการรุกล้ำ

คูคลองสาธารณะ  

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

 

ก่อสร้างเขื่อน คสล.  

เลียบคลองลดัหลวง 

เพื่อขยายผิวจราจรพืน้ที่ 

835 ตร.ม. ยาว 167 เมตร 

กว้าง 5 เมตร 

13,119,000.- 13,119,000.- 13,119,000.- 13,119,000.- ระดับความสำคัญของ

การป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน 

ทำให้ผิวจราจรกว้างขึน้,

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบายใน

การเดินทาง,ทำให้

ป้องกันคลองตื่นเขินจาก

การพังทลายของดิน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงตลาดเพชร 

(ตลาดลานทราย) 

เป็นอาคาร คสล.  

3 ชั้น 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยและได้มาตรฐาน 

 -เพื่อให้ประชาชนไดม้ีตลาด

สดที่ไดม้าตรฐานและถูก

หลักอนามัย  

-เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนได้

มีตลาดซือ้ขายและเปลี่ยน

สินค้าทางการเกษตรใน

ท้องถิ่นหรือ OTOP 

ก่อสร้างปรับปรุงตลาด

เพชร ช่วงที่ 1 พืน้ที่

โดยประมาณ 2,268  

ตร.ม. รวมทางขึน้-ลง ,

ก่อสร้างยกระดับพืน้ที่

ตลาดลานทรายเป็น

อาคาร คสล. 3 ชั้น  

โดยชั้นล่างเป็นตลาด 

 ชั้นที่ 2 เป็นอาคารห้อง

ประชุมของประชาชน  

และชั้นที่ 3 เป็นลานจอด

รถของตลาด 

87,000,000.- 87,000,000.- 87,000,000.- 87,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

พืน้ที่ตลาดมคีวาม

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย

และสวยงาม,ตลาดมี

สภาพที่เอื้ออำนวย 

ต่อการประกอบการ

ค้าและปราศจากน้ำ

ท่่วมขังและพาหะนำ

โรค 

กองช่าง 

6. โครงการป้องกันภัย

สาธารณภัยหรือ

บูรณะประโยชน์ที่

เสียหายหลังเกิดภัย

พิบัติ โดยก่อสรา้ง

เขื่อนป้องกนัน้ำท่วม 

-เพื่อป้องกันภัยสาธารณะ

หรือการบูรณะประโยชน์ที่

เสียหายหลังเกิดภัยพบิัติ 

โดยทำการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันน้ำท่วมเลียบรมิ

แม่น้ำเจ้าพระยาบรเิวณ 

สรา้งเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

เลียบรมิแม่น้ำเจ้าพระยา

บรเิวณชุมชนวัดโรมัน- 

คาทอลิคถึงสวนสาธารณะ

เทศบาลฯ มคีวามยาว  

194 เมตร  

31,666,000.- 31,666,000.- 31,666,000.- 31,666,000.- ระดับความสำคัญของ

การป้องกันภัยสา

ธารณภัยนำ้ท่วม 

ป้องกันภัยสาธารณะ

หรือการบูรณะ

ประโยชน์ที่เสียหาย

หลังเกิดภัยพบิัติ , 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มา ได้สะดวก  

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

 เลียบรมิแม่น้ำ

เจ้าพระยาบรเิวณ

ชุมชนวัดโรมันคาทอ

ลิคถงึสวนสาธารณะ

เทศบาลเมือง 

พระประแดง 

 

ชุมชนวัดโรมันคาทอลคิถงึ

สวนสาธารณะเทศบาลเมือง

พระประแดง 

พร้อมประตูระบายน้ำ     ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

และปลอดภัย 

สามารถป้องกันน้ำ

ท่วมขัง 

 

7. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุง

โบราณสถานป้อม

แผลงไฟฟา้ 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

โบราณสถานป้อมแผลง

ไฟฟา้ให้มีสภาพที่สวยงาม 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โบราณสถานป้อมแผลง

ไฟฟา้ เพื่อพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยว 

20,000,000.- 20,000,000.- 20,000,000.- 20,000,000.- ระดับความสำเร็จใน

ทรัพย์สินของทาง

ราชการที่ไดรั้บการ

บำรุงรักษา 

โบราณสถานป้อม

แผลงไฟฟา้ภายในเขต

เทศบาลฯมีสภาพที่

สวยงาม ,เพื่อเป็น

การอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วโลก 

 

 

 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8. โครงการปรับปรุง

หลุบหลบภัยบริเวณ

ถนนเพชรหึงษ ์

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์

โบราณสถานป้อมแผลง

ไฟฟา้  

-เพื่อพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

ปรับปรุงหลุมหลบภัย

บรเิวณถนนเพชรหึงษ ์

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ระดับความสำเร็จใน

ทรัพย์สินของทาง

ราชการที่ไดรั้บการ

บำรุงรักษา 

เป็นสถานทีท่่องเที่ยว,

ภูมิทัศน์ภายในเทศบาล

สวยงามน่าชม,อนุรักษ์

โบราณสถาน,สืบสานถู

มิปัญญาท้องถิ่น 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้าง

เขื่อนริมคลองลัด

หลวงช่วงวัดโมกข์-

กรมทรัพย์ 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตาม 

แนวหลงัเขื่อน  

-เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดินการป้องกันการรุกล้ำ

คูคลองสาธารณะ  

-ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

และฤดูนำ้หลาก 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

ริมคลองลัดหลวงช่วง

วัดโมกข์-กรมทรัพย์ฯ 

ระยะทาง 240 เมตร 

7,774,000.- 7,774,000.- 7,774,000.- 7,774,000.- ระดับความสำคัญของ

การป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน 

ทำให้พื้นที่หลงัเขื่อนมี

ความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยสวยงาม,ทำให้

ดินริมคลองไมม่ีการ

พังทลายและป้องกันการ

รุกล้ำคูคลองสาธารณะ 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างท่า

เทียบเรือหลังใหม่

ทดแทนของเดมิ 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวก และปลอดภัย และมี

สภาพที่ดีขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่า

เทียบเรือทดแทน

ของเดิม 

70,000,000.- 70,000,000.- 70,000,000.- 70,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มาไดส้ะดวกและ

ปลอดภัยและมสีภาพที่ดี

ขึน้ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

11. โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุง

ซ่อมแซมบำรุงรักษา

เขื่อนภายในเขต

เทศบาล 

-เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝ่ังและความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึน้กับตัวเขื่อน 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝ่ังและความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึน้กับตัวเขื่อน

ภายในเขตเทศบาล 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารปลอดภัย

ทั้งชีวติและทรัพย์สิน 

ป้องกันภัยสาธารณะ

หรือการบูรณะ

ประโยชน์ที่เสียหาย

หลังเกิดภัยพบิัติ , 

ทำให้ประชาชนสัญจร

ไป-มา ได้สะดวก 

และปลอดภัย 

สามารถป้องกันน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 

12. โครงการวาง/

ปรับปรุงระบบผัง

เมืองรวมแบบ

กระชับเพื่อรองรับ

ต่อการเติบโตของ

เมืองในอนาคตโดยให้

สอดคล้องกับการวาง/

ปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัดสมุทรปราการ 

-เพ่ือจัดทำระบบภูมศิาสตร์

สารสนเทศการผังเมืองใน

รูปแบบแผนที่ โดยผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต  

-ใชเ้ป็นข้อมูลในการจัดทำ

แผนพฒันาพื้นที่และผังเมือง  

-เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานการ

คมนาคมขนส่ง และระบบขนส่ง 

ในเขตเมือง 

มีฐานข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียมที่เป็นปัจจุบนั

ครอบคลุมพืน้ทีภ่ายในเขต

เทศบาล,มีระบบบรกิาร

ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ

การผังเมืองในรูปแบบแผน

ที่ทีเข้าใจง่าย,เพื่อเพิ่มขัด

ความสามารถของระบบการ

คมนาคมขนส่งที่สะดวก 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิาร 

ทำให้มีระบบใหบ้ริการ

ด้านภูมศิาสตร์

สารสนเทศการผังเมือง

ในรูปแบบแผนที่ที่เข้าใจ

ง่ายและช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชน

ด้วยเทคโนโลยีและการ

บริการที่เป็นเลิศ 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขา่ย  

                                                      การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพือ่ลดต้นทุนและเพิ่มขดความสามารถการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :1 แนวทางผังเมอืงกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพือ่รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 

1.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการจราจร 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ไดรั้บความสะดวก

รวดเร็วในการจราจร -

เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ มคีวามปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพย์สิน 

แก้ไขและปรับปรุง ขยาย

ช่องทางการจราจรภายใน

เขตเทศบาล ดังนี ้จำนวน

สัญญาณจราจรที่ติดตั้ง,

จำนวนป้ายจราจรต่างๆ

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง,

จำนวนแผงกั้นเหลก็,

จำนวนการทาสี ตเีส้น

เคร่ืองหมายการจราจร

ถนนภายใเนเขตเทศบาล,

จำนวนป้ายห้ามจอด,

จำนวนในสั่ง ฯลฯ 

 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ผู้ใช้บรกิารถนน 

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯมคีวาม

สะดวก รวดเร็วมาก

ย่ิงขึน้ และมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

สำนักปลัดฯ 

รวมท้ังสิ้น 260,059,000.- 260,059,000.- 260,059,000.- 260,059,000.-    

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการบ้าน

ท้องถิ่นประชารัฐ

ร่วมใจ เทิดไท้องค์

ราชัน ราชินี 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และเฉลมิ 

พระเกียรติ พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินนีาถ  

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพชีวติของประชาชน 

ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้  

ผู้พกิารหรือผู้ยากจน 

ให้มีคุณภาพชีวติในการอยู่ 

อาศัยที่ดีขึน้ 

 

ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง

ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

ผู้ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ ผู้

พิการหรือผู้ยากจน ในเขต

เทศบาลเมืองพระประแดง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของประชาชนผู้

ที่ด้อยโอกาส ผูย้ากไร้ 

ผู้พกิาร หรือผู้ยากจน 

มีคุณภาพชีวติในการ

อยู่อาศัยที่ดี 

สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ด้อย  

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร  

หรือผู้ยากจนในเขต

เทศบาล ให้มคีุณภาพ

ชีวติการอยู่อาศัยที่ดี

ขึน้ 

สำนักปลัดฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการอบรมครู

และทัศนศึกษาดูงาน

ด้านการศึกษา 

-ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้องให้

ไดรั้บความรู้วทิยาการใหม่ๆ 

-พัฒนาศักยภาพของครูและ

ผู้บริหารให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/แนวนโยบายการ

จัดการศึกษาและ พ.ร.บ.

การศึกษา 

จัดอมทัศนศึกษาดูงาน 

แก้พนักงานครูผู้บริหาร

และผูเ้กี่ยวข้อง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของคุณครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนา

,จำนวนครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรั้บ

ความก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพ 

ครู ผู้บริหารไดรั้บ 

การพัฒนาศักยภาพ

ในการจัดการศึกษา

ไดต้รงตาม พ.ร.บ.

การศึกษา/

แนวนโยบายและ

เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

2. โครงการพัฒนา

ข้าราชการครู/

พนักงานครู  

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามตำแหนง่สาย

งานให้แก่พนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

จัดอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้ให้กับพนกังานครู/

บุคลากรทางการศึกษา 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนา

,จำนวนครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ

ความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 

พนักงานและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา และบุคลากร

ในหน่วยงาน

การศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไดรั้บการพัฒนา

ความรู้ เพื่อ

ประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 

กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษาและใน

หน่วยงานการศึกษา 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามตำแหนง่สาย

งานให้กับบุคลากรทาง

การศึกษา 

จัดอบรมพัฒนาความรู้ 

ในการปฏิบัติงานตาม

ตำแหนง่สายงาน 

33,000.- 33,000.- 33,000.- 33,000.- ร้อยละของบุคลากร

ทางการศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องไดรั้บการ

พัฒนา,จำนวน

บุคลากรทาง

การศึกษาผู้เกี่ยวข้อง 

ที่ไดรั้บความก้าวหน้า

ในวชิาชีพ 

บุคลากรของกอง

การศึกษาซึง่เป็น

หน่วยงานการศึกษา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้รับ 

การเพิ่มพูนความรู้ 

เพื่อประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

กองการศึกษา 

4. โครงการพฒันาครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาประเมิน 

วทิยฐานะชำนาญการ 

ชำนาญการพเิศษ 

เชี่ยวชาญ หรือ

เชี่ยวชาญพเิศษ 

และผลงานทาง

วชิาการของพนักงาน

ครูเทศบาลและพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษา 

-เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า

ในอาชีพให้กับพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายของ

คณะกรรมการประเมินฯ 

จัดอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ประเมินวิทยฐานะชำนาญ

การ ชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ 

และผลงานทางวิชาการ 

237,000.- 237,000.- 237,000.- 237,000.- ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการพัฒนา

,จำนวนครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ

ความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 

พนักงานครูมีการ

เลื่อนวิทยฐานะ 

ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด ,

บุคลากรทางการ

ศึกษาทางเทศบาล

ไดรั้บการอบรมทั่ว

หน้าให้ก้าวหน้าให้

สบายงานที่ดำรง

ตำแหนง่ 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5. โครงการแขง่ขันกีฬา

เด็กและเยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชน

ประชาชนไดใ้ชเ้วลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล

ยาเสพติด 

จัดแขง่ขันกีฬาให้กับเด็ก

เยาวชน ประชาชน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนที่เป็นตัวแทน

เข้าร่วมการแขง่ขัน

ด้านกีฬา,ร้อยละของ

เด็กและเยาวชนที่

ห่างไกลยาเสพตดิ

,ร้อยและเยาวชนที่ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

,ร้อยละของประชาชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

เด็กและเยาวชน 

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีการพัฒนา

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

,ลดปัญหายาเสพติด

ในชุมชน 

กองการศึกษา 

6. โครงการส่งเสรมิ

กิจกรรมพัฒนา

เยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนมีความรู ้

ความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์

และมีการพัฒนาทางร่างกาย 

สติปัญญาอารมณ์สรา้ง

ความร่วมมือการรวมกลุ่ม

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การปรับตัวและทัศนคติการ

อยู่รวมกัน 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน

ให้ได้รับความรู้และนำ

แนวทางไปปฏิบัตแิละปรับ

ใชก้ับชีวติประจำวันและ

เผยแพร่กับชุมชน  

เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน 

และสังคมต่อไป 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของประชาชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ ,ร้อยละ

ของเด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนได้รับ

ความรู้และนำ

แนวทางไปปฏิบัตแิละ

ปรับใช้กับ

ชีวติประจำวันและ

เผยแพร่กับชุมชน 

เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน

และสังคมต่อไป 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7. ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และ

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน 

คณะครูร่วมกับปรับปรุง

หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จำนวนสถานศึกษามี

หลักสูตรการศึกษาที่มี

คุณภาพไดม้าตรฐาน 

เอกสารหลักสูตรของ

แต่ละสถานศึกษามี

การพัฒนาปรับปรุง

ให้เหมาะสมยิ่งขึน้,

จัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

 

กองการศึกษา 

8. ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาเครือข่าย

โรงเรียนต้นแบบ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน

ต้นแบบ 

จัดทำ/พัฒนา/โรงเรียน

เทศบาลป้อมแผลงไฟฟา้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนต้นแบบ 

310,000.- 310,000.- 310,000.- 310,000.- จำนวนสถานศึกษาที่มี

ความหลากหลาย

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน

และบริบทท้องถิ่น 

 

ส่งเสรมิและพัฒนา

โรงเรียนต้นแบบให้มี

คุณภาพ 

กองการศึกษา 

9. ค่าใช้จ่าย

อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เชื่อมต่อระบบอนิเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสำหรับกอง

การศึกษา และโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน 

ติดตั้งระบบอนิเตอร์เน็ต

ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

50,400.- 50,400.- 50,400.- 50,400.- ร้อยละของจำนวน

นักเรียนที่ได้รับความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์,

จำนวนสถานศึกษาที่มี

ระบบสารสนเทศที่ม ี

นักเรียนมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้

คอมพิวเตอร์  

,มีเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศที่ม ี

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

        คุณภาพ ประสิทธิภาพในการ

สอนสามารถสื่อสาร

แลรับรู้ข่าวสารได้

รวดเร็วทันโลกทัน

เหตุการณ์ 

 

10. โครงการอาหาร

เสรมิ(นม) 

-เพื่อจ่ายเป็นการจัดซือ้

อาหารเสรมิ (นม) สำหรับ

เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย

และเด็กระดบัประถมศกึษา 

ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล 3 โรงเรียน 

จัดซือ้อาหารเสรมินมให้มี

คุณภาพไดม้าตรฐานให้กับ

นักเรียนในสังกัด 

4,100,700.- 4,100,700.- 4,100,700.- 4,100,700.- ร้อยละของผู้เรียนที่มี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์

นักเรียนได้รับคุณค่า

ทางสารอาหารครบ

ตามเกณฑ์มคีวาม

พร้อมทางร่างกาย

สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม 

กองการศึกษา 

11. ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใน

สังกัดทัง้ 3 โรงเรียน 

นักเรียนสามารถใช้

ห้องสมดุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ

ต่อความต้องการของ

นักเรียน 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษา

ที่เข้าใช้บรกิาร

หอ้งสมดุโรงเรียน, 

ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนได้รับการ

พัฒนามีความรูท้ี่

หลากหลาย 

นักเรียนมีแหลง่สืบค้น

ข้อมูลและเกิดการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน

ที่หลากหลายมี

คุณภาพไดม้าตรฐาน 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12. โครงการอาหาร

กลางวัน 

-เพื่อจ่ายเป็นการจัดซือ้

อาหารกลางวัน สำหรับเดก็

นักเรียนระดับปฐมวัน  

และเด็กระดบัประถมศกึษา 

ป1.-ป.6 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน 

จัดทำอาหารกลางวัน

ให้กับนักเรียนในสังกัด 

ทั้ง 3 โรงเรียน 

8,560,000.- 8,560,000.- 8,560,000.- 8,560,000.- ร้อยละของผู้เรียนที่มี

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์

นักเรียนได้รับคุณค่า

ทางอาหารตามหลกั

โภชนาการ 

กองการศึกษา 

13. ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน 

-เพื่อพัฒนาแหลง่เรียนรู้

นอกห้องเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล 

จัดหาแหล่งเรียนรู้ 

ของโรงเรียน 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- ร้อยละของประชาชน

ที่เข้าใช้บรกิารแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น 

นักเรียนในโรงเรียน 

ในสังกัดมแีหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียน 

กองการศึกษา 

14. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด

การศึกษาภาคบังคับตาม

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย 

15 ป ี

สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับโรงเรียนสังกัด

เทศบาล จำนวน 3 

โรงเรียน เป็นค่าจัดการ

เรียนการสอน อุปกรณ์

การเรียน หนังสือเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียนฯ 

 

 

 

7,196,700.- 7,196,700.- 7,196,700.- 7,196,700.- ร้อยละของเด็กและ

และเยาวชนที่ได้รับ

การสนับสนุนด้าน

การศึกษาจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

นักเรียนที่จบ

การศึกษาภาคบังคับ

มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ดำรงชีวติ

อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15. ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียนสำหรับ

เป็นฐานในการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต 

-เพื่อจ่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับ

เป็นฐานในการจัดการศึกษา

ตลอดชีวติทั้ง 3 โรงเรียนๆ

ละ 20,000 บาท 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนสำหรับเป็นฐาน 

ในการจัดการศึกษาตลอด

ชีวติทั้ง 3 โรงเรียนๆละ 

20,000.-บาท 

60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษา

ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ,จำนวน

แหลง่เรียนรู้ใน

สถานศึกษามีคุณภาพ

ไดม้าตรฐาน 

นักเรียนมรแหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนา

สำหรับเป็นฐานการ

จัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

กองการศึกษา 

16. ค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำศูนย์การ

เรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

-เพื่อจ่ายในการจัดทำศูนย์

การเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

จัดซือ้สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/

หนังสือฝึกทกัษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- จำนวนสถานศึกษาที่มี

ศูนย์เรียนรู้เด็กปฐมวัย

ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

นักเรียนมีสื่อ/วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอนเพื่อ

เพิ่มทักษะและ

เสรมิสร้าง

ประสบการณ์ของเด็ก

ปฐมวัย 

 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายโรงเรียน

พร้อมใช้หลักสูตร

แกนกลาง 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาโรงเรียนพร้อมใช้

หลักสูตรแกนกลางสงักัด

เทศบาลเมืองพระประแดง  

3 โรงเรียน 

จัดทำหลกัสูตรแกนกลาง

เพื่อนำมาพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลได้ตรงตาม

หลักสูตร 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- จำนวนสถานศึกษา 

มีหลักสูตรการศึกษา 

ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน,จำนวนครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ

ความก้าวหน้า 

ในวชิาชีพ 

ส่งเสรมิพัฒนา

โรงเรียนพร้อม 

ใชห้ลักสูตรแกนกลาง 

ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

18. ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมอาคาร

เรียน 

-เพื่อบำรุงซ่อมแซมตัว

อาคารเรียนให้มีสภาพที่

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เพื่อบำรุงซ่อมแซม 

ตัวอาคารนักเรียน 

มีประสิทธิภาพในการ 

ใชง้านได้อย่างเต็มที ่

600,000.- 600,000.- 600,000.- 600,000.- จำนวนสถานศึกษา 

ที่มีอาคารเรียน

เพียงพอ 

 

ตัวอาคารมีสภาพ

พร้อมใช้งานมากขึน้ 

กองการศึกษา 

19. ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

-เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

เพื่อเตรยีมความพร้อม 

ในการพัฒนาการเรียนรู้

เพื่อที่จะเข้าสู่การเปิด

ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ตัวอาคารเรียนมี

ประสิทธิภาพในการใชง้าน

ไดอ้ย่างเต็มที ่

240,000.- 240,000.- 240,000.- 240,000.- ร้อยละของเด็ก 

เยาวชนในท้องถิ่นมี

ความรู้เกี่ยวกับอาเซยีน,

จำนวนสถานศึกษามี

หลักสูตรสอดคล้องกัน

การศึกษาอาเซยีน 

มีการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับ

การศึกษาในการ 

เปิดประชาคม

อาเซียน 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20. ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) 

-เพื่อให้เป็นแนวทางการ

พัฒนาครูและผูบ้รหิาร 

แบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

–เพื่อให้สถานศกึษา 

ที่มีความต้องการพัฒนาครู

และผูบ้รหิารแบบใชโ้รงเรียน 

เป็นฐานสามารถนำไป

ประยุกต์ใชต้ามบรบิทของ

โรงเรียน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพครู 

บุคลากรทางการศึกษามือ

อาชีพ ส่งเสรมิมาตรฐาน 

การบรกิารจัดการและมี

ส่วนร่วมและมีส่วนร่วม 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- ร้อยละของนักเรียน

ไดรั้บการพัฒนาให้มี

ความเป็นเลิศด้าน

อาชีพ จนสามารถ

ประกอบอาชีพใน

ท้องถิ่นได ้

ส่งเสรมิพัฒนา

โรงเรียนพร้อม 

ใชห้ลักสูตรแกนกลาง 

ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

21. ค่าใช้จ่ายใน 

การนำร่องการจัด

การศึกษาตาม

แผนการศึกษาตลอด

ชีวติสู่ความเป็นเลิศ

ตามอัจฉริยภาพของ

เด็ก 

 

-เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่

ย่ังยืน  

-เพื่อพัฒนาทักษะ  

การดำรงชีวติและการ

ประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

เพื่อให้เกิดทักษะในการ

จัดการเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ เช่น การเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมการฝึก

ปฏิบัติจริง การสาธติ  

การทดลอง เป็นต้น 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- จำนวนเด็ก เยาวชน 

ในท้องถิ่นมคีวามเป็น

เลิศตามอัจฉริยภาพ

ของแตล่ะบุคคล 

นำผลการเรียนรู้ไป

พัฒนาตนเอง,ใชเ้ป็น

แนวทางในการดำเนิน

ชวีิตเพื่อมุ่งให้เกิดการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

22. ค่าใชจ้่ายในการ

ส่งเสรมิองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่จัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 

-เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 

และการร่วมคิดร่วมทำ

ระหว่างสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการศึกษา 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ

จัดการศึกษาตลอดชีวติ 

50,000.- 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จำนวนสถานศึกษา 

ที่มีแผนพัฒนา

การศึกษาที่มคีุณภาพ

ไดม้าตรฐาน 

เด็ก เยาวชน  

ในท้องถิ่นได้เรียนรู้

ตลอดชีวติ,การจัด

การศึกษาของท้องถิ่น

ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

23. ค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสรมิกิจกรรม 

รักการอ่านใน

สถานศึกษา อปท. 

-เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรียนรู้จัก

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์

ด้วยการอ่านหนังสือและ

ปลูกฝังให้นกัเรียนมีนสิัยรัก

การอ่าน 

นักเรียนเห็นคุณค่าของ

การอ่านและมีนสิัยรักการ

อ่านมากขึน้ 

50,000.- 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของนักเรียนที่

จบการศึกษาภาค

บังคับสามารถอ่าน

ออกเขียนได้ 

นักเรียนเกิดความ

สนใจในการอ่านอย่าง

ต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอนำไปสูก่าร

พัฒนาความรู้และผล

การเรียนที่ดีย่ิงขึน้ 

กองการศึกษา 

24. ค่าใช้จ่ายในการ

รณรงค์เพื่อป้องกัน

ยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

-เพื่อสรา้งความตระหนักให้

ทราบถึงพิษภัยและการ

ป้องกันยาเสพติดปลูก

จิตสำนึกให้พน้ภัยยาเสพติด 

ส่งเสรมิให้เดก็มีสขุภาพดี 

มีครอบครัวอบอุ่น สร้าง

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

บาเสพติดและอบายมุข 

57,000.- 57,000.- 57,000.- 57,000.- ร้อยละของเด็ก

นักเรียน กลุ่มเสี่ยง

จากเสพติดลดลง 

เด็กนักเรียน มี

ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพ

ติดและมคีุณภาพชีวติ

ที่ดีมีความเข้มแขง็ 

ปลอดจากยาเสพติด 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

25. เงินอุดหนุนสำหรับ

ส่งเสรมิศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น  

(ค่าปัจจัยพืน้ฐานสำหรับ

นักเรียนยากจน) 

-เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี

ความพร้อมที่จะได้รับ

การศึกษาที่มคีุณภาพ

มาตรฐานโดยการบรหิาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับโรงเรียนสังกัด

เทศบาล จำนวน 3 

โรงเรียน เป็นค่าจัดการ

เรียนการสอน อุปกรณ์

การเรียน หนังสือเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียนฯ 

700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- ร้อยละของนักเรียน

ไดรั้บการศึกษาภาค

บังคับมีความรู้

สามารถทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ,ร้อย

ละของผุ้ปกครองมี

ความพึงพอใจได้รับ

การสนับสนุน 

นักเรียนมีความรู้

ความสามารถมี

ปัญญารู้คดิ,

ผู้ปกครองมีความพึง

พอใจที่ได้รับการ

บรกิารจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

26. โครงการทำพื้นสนาม

กีฬาอเนกประสงค์ขนาด 

24x61 เมตร 

-เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สำหรับ

จัดกิจกรรมกลางแจง้ 

ให้แก่นกัเรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชน 

ทำพื้นสนามกีฬา

อเนกประสงค์  

จำนวน 1 แห่ง ตดิตั้งโคม

ไฟสสปอร์ทไลด์ ทำพืน้

สนามโพลีพร็อพโพลีเมอร์  

ขนาด 26x61 เมตร 

 

2,976,000.- 2,976,000.- 2,976,000.- 2,976,000.- จำนวนแหลง่กิจกรรม

กลางแจ้งภายใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนมีสถานที่

สำหรับจัดทำ

กิจกรรมกลางแจ้ง

ให้แก่นกัเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

27. โครงการแขง่ขันคน

เก่งทางวิชาการ 

-เพื่อส่งเสรมิใหค้รูนักเรียน 

มีความตื่นตัวทางวิชาการ

และสรรหานักเรียนที่มคีวาม

เป็นเลิศ เข้าร่วมแขง่ขันใน

ระดับเทศบาลและ

ระดับประเทศต่อไป 

คัดเลือกนกัเรียน ชั้น ป.5/

ม.2 ที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สังคม ภาษาอังกฤษ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของจำนวน

นักเรียนที่มีคุณภาพ

เป็นเลิศมีความ

หลากหลายทาง

ความคดิสอดคล้อง

กับความต้องการของ

ผู้ปกครองและบรบิท

ท้องถิ่น 

โรงเรียนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้น

สูง,นักเรียนได้แสดง

ความสามารถค้นพบ

ตนเองเป็นแบบอน

ย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง

ต่อไป 

กองการศึกษา 

28. โครงการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

และประเมิน

มาตรฐานการ

บรหิารงานด้าน

การศึกษา 

-เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การศึกษาของเทศบาลให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา  

-รองรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ประเมินเพื่อประกัน

คุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ระดบั

สถานศึกษา และระดับ

เทศบาลของโรงเรียนใน

สังกัด 3 โรงเรียน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของจำนวน

สถานศึกษาที่มีระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาทีม่ี

คุณภาพไดม้าตรฐาน

,ร้อยละของจำนวน

สถานศึกษาที่ผ่านการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาจาก สมศ 

. 

การจัดการศึกษาของ

เทศบาลมคีุณภาพได้

มาตรฐานตามเกณฑ ์

กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

29. โครงการจัดทำ

แผนพัฒนา

การศึกษาเทศบาล

เมืองพระประแดง 

-เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน

การพัฒนาและแผนแมบ่ท

ด้านการศึกษาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับศักยภาพ

ท้องถิ่น ปญัหาและความ

ต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาและ

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- จำนวนสถานศึกษามี

แผนการศึกษาใช้ใน

การบรหิารการจัด

การศึกษามคีุณภาพ

ไดม้าตรฐานสากล 

มีแผนพัฒนา

การศึกษาที่มคีุณภาพ

สามารถใชเ้ป็นกรอบ

ทิศทางในการพัฒนา

และแผนแม่บทด้าน

การศึกษาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ

ศักยภาพและความ

ต้องกาของประชาชน

ในท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

30. โครงการจัดการ

เรียนการสอน

คอมพิวเตอร์สำหรับ

โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 

-เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพใน

การเรียนการสอนในด้าน

เทคโนโลยแีละสง่เสรมิ

พัฒนาคุณภาพชีวติ 

จัดอบรม ฝกึสอน

คอมพิวเตอร์ให้กับ

นักเรียน พนักงานครู 

พนักงานเทศบาล เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- ร้อยละของนักเรียนใน

สถานศึกษาที่สามารถ

ใชค้อมพิวเตอร์ได้

อย่างถูกต้อง,ร้อยละ

ของจำนวนประชาชน

ที่สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 

นักเรียน พนักงานครู 

พนักงานเทศบาล 

เยาวชนและประชาชน

ในเขตเทศบาล  

มีความรู้

ความสามารถในการ

ใชค้อมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

31. โครงการสอนภาษ

ต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

-เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด 3 โรงเรียนมีคุณภาพ

ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์

จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยครูชาว

ต่างประเทศให้กบันักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ร้อยละของผู้เรียน 

ที่สามารถฟัง พดู 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ได,้ร้อยละของ

ประชาชนที่สามารถ

ฟังพูดภาษาองักฤษ

พืน้ฐานได ้

นักเรียนโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาล  

3 โรงเรียนสามารถ

พูด อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศได ้

กองการศึกษา 

32. โครงการสอน

ภาษาจีน 

-เพื่อให้นักเรียนในสังกดั 

 3 โรงเรียนมีคุณภาพได้

มาตรฐานตามเกณฑแ์ละ

รองรับการศึกษาอาเซียน 

จัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนให้กับนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

 3 โรงเรียน 

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- ร้อยละของผู้เรียน 

ที่สามารถฟัง พดู 

ภาษาจีนใน

ระดับพืน้ฐานได้ 

นักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาล  

3 โรงเรียน สามารถ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศได ้

 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการรณรงค์ 

ล้างตลาด 

-เพื่อให้ตลาดสดสะอาด ลด

เศษขยะและสิง่ปฏกิูล 

ล้างตลาดสดเทศบาล

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

จำนวน 1 คร้ัง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของพืน้ที่ตลาด

ไดรั้บการล้างทำความ

สะอาด 

ตลาดมีความสะอาด

น่าใช้บริการ 

กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการกำจัดสัตว์

พาหะนำโรค 

-เพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำ

โรคให้น้อยลง 

กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุก

ชนิดทั้งในชุมชนและตลาด

สุด จำนวน 24 คร่ัง/ป ี

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของจำนวน

สัตว์พาหะนำโรค 

ที่ถูกทำลาย 

ร้อยละของจำนวน

สัตว์พาหะนำโรค 

ที่ถูกทำลาย 

กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการอบรม

สุขาภิบาลอาหาร 

(เงินรายไดเ้ทศบาล) 

-เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน

อาหารมีการปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 

จัดอบรมผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอยจำ

น่ายอาหาร จำนวน 1 คร้ัง 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของ

ผู้ประกอบการ

จำหน่ายอาหารที่

ไดรั้บการอบรม 

ผู้ประกอบการด้าน

อาหารสามารถปฏบิัติ

ตนได้ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

4. โครงการอบรม

สุขาภิบาลอาหาร 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

-เพื่อให้ผู้ประกอบการด้าน

อาหารมีการปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 

จัดอบรมผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอยจำ

น่ายอาหาร จำนวน 1 คร้ัง 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- ร้อยละของ

ผู้ประกอบการ

จำหน่ายอาหารที่

ไดรั้บการอบรม 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการด้าน

อาหารสามารถปฏบิัติ

ตนได้ถูกต้อง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5. โครงการส่งเสรมิ

สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

บรกิารด้านสาธารณสุข 

อย่างทั่วถึงและเหมาะสม  

-เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพ

ร่างกายที่แขง็แรงและมีชีวิต

อยู่อย่างย่ังยืนปราศจากโรค 

ประชาชนไดรั้บบริการด้าน

การรักษาพยาบาลและ

ไดรั้บการตรวจคัดกอรอง

โรค จำนวน 9,983 คน 

30,000.- 30,000.- 30,000.00 30,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บการบรกิารด้าน

รักษาพยาบาลและ

ตรวจคัดกรองโรค 

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารด้าน

สาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึง,ประชาชนมี

หลักประกันสุขภาพ,

ประชนมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง

ปราศจากโรค 

กองสาธารณสุขฯ 

6. โครงการออกหน่วย

บรกิารสาธารณสุข

เคลื่อนที ่

-เพื่อให้บรกิารด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชน 

ในชุมชนอย่างทั่วถงึ  

-เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในแต่ละชุมชน  

-เพื่อให้ส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประชาชนกับเทศบาล 

ประชาชนในชุมชนไดรั้บ

บรกิารด้านสาธารณสุข

นอกสถานบริการ  

จำนวน 9,983 คน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บบริการด้าน

สาธารณสุขในชุมชน

อย่างทั่วถึง 

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารด้าน

สาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึงทกุชุมชน,ได้

รับทราบปัญหาของ

ประชาชนและสร้าง

ทัศนคติที่ดีระหวา่ง

เทศบาลกับประชาชน

,ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจดา้นสุขภาพ

และมีคุณภาพชวีติที่ดี 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

138 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7. โครงการเผยแพร่

ความรู้เร่ืองโรคไม่

ติดต่อ 

-เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง

สุขภาพและป้องกันควบคุม

โรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน  

-เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้

ความเข้าใจสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในการป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ตดิต่อ  

-เพื่อค้นหาผู้ป่วยและลด

อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค 

ไม่โรคติดต่อ 

ประชาชนไดรั้บความรู้

ความเข้าใจและพฤตกิรรม

ที่ถูกต้องในการปอ้งกัน

โรคไม่ติดต่อ 

10,000.- 10,000.- 10,000.00 10,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บความรู้ความ

เข้าใจและมีพฤติกรรม

ที่ถูกต้องในการ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจและมกีาร

สรา้งเสรมิสุขภาพ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ไดอ้ย่างถูกต้อง

เหมาะสม,ประชาชน

เจ็บป่วยด้วยโรค 

ไม่ติดต่อลดน้อยลง

และไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคต่างๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

8. โครงการสรา้งเสรมิ

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

วัย 0-5 ป ี

-เพื่อป้องกันและควบคมุ

โรคติดต่อที่สามารถป้องกัน

ไดด้้วยการรับวัคซีน  

-เพื่อลดอัตราป่วยและตาย

ของโรคที่สามารถป้องกนัได้

ในเด็ก 0-5 ปี  

-เพื่อให้วัคซีนป้องกันโรค 

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  

เด็กอายุ 0-5 ป ี

 จำนวน 937 คนได้รับ

วัคซีนครบตามเกณฑแ์ละ

ประเมินพัฒนาการตามวัย 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ปี ได้รับวัคซีน

ครบตามเกณฑ์  

และได้รับการประเมิน

พัฒนาตามวัย 

เด็กอายุ 0-5 ปี  

มารับวัคซีนครบตาม

เกณฑ์ทุกคร้ังและไม่

ป่วยด้วยโรคที่ป้องกัน

ไดด้้วยวัคซีน,เด็กอายุ 

0-5 ปี มีพัฒนาการ

สมวัย และได้รับการ

ตรวจประเมิน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  โปลิโอ หัด ตับอักเสบ  

วัณโรคและไข้สมองอักเสบ

ในเด็กอายุ 0-5ปี 

      พัฒนาการตามวัย

อย่างเหมาะสม,

ผู้ปกครองเด็กมี

ความรู้เร่ืองวัคซีน

และทราบ

ผลข้างเคียงวคัซนี 

 

9. โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม

โรคเอดส์ 

-ลดการแพร่ระบาดของโรค

เอดส์  

-เพื่อให้ประชาชนและ

นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ

และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องใน

การควบคมุและป้องกันโรค

เอดส์และโรคติดต่อ

เพศสัมพันธ ์

บรกิารแจกถงุยางอนามัย

แก่ประชาชนและนักเรียน

ในชุมชนเขตเทศบาล 

จำนวน 9 ชุมชน 

10,000.- 10,000.- 10,000.00 10,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บบริการแจก

ถุงยางอนามัยและมี

ความรู้เร่ืองโรคเอดส ์

ประชาชน นักเรียน 

ไดรั้บความรู้ความ

เข้าใจและมี

พฤติกรรมที่ถูกต้อง

เรื่องการควบคมุ

ป้องกันโรคเอดส์

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์,

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารถุงอนามัย

อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

10. โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันการเกิดโรค

ไข้เลือดออก  

-เพื่อลดอัตราป่วยและ

เสียชีวติโรคไข้เลือดออก  

-เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 

นักเรียนมีความรูเ้รื่องโรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชน นักเรียนมี

ความรู้เร่ืองโรค

ไข้เลือดออกและร่วม

รณรงค์ทำลายแหลง่เพาะ

พันธ์ยุงลายในชุมชน 9 

ชุมชน ,วัด 6 แหง่ละ

โรงเรียน 9 แห่ง 

30,000.- 30,000.- 30,000.00 30,000.- ร้อยละของประชาชน

และนักเรียนมีความรู้

เรื่องโรคไข้เลือดออก,

จำนวนคร้ังของการ

รณรงค์ทำลายแหลง่

เพาะพันธุ์ยุงลาย

,อัตราป่วยของโรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนไดรั้บ

ความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนกัถึง

ความสำคัญเกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออก,ลด

อัตราการเกิดโรค

ไข้เลือดออก,

ประชาชนและ

นักเรียนในเขตไม่ป่วย

และเสียชีวติด้วยโรค

ไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อโดยแมลง

อื่นๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

11. โครงการสรา้งเสรมิ

ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

วัยเรียน 

-เพื่อให้เด็กนกัเรียนได้รับ

วัคซีนที่จำเป็นครบถ้วยตาม

เกณฑ์  

-เพื่อลดอัตราป่วยและตาย

ด้วยโรคที่สามารถป้องกนัได้

ด้วยวัคซีน 

ร้อยละ 100 ของ  

นักเรียน ป.1 และ ป.6  

ในเขตเทศบาลได้รับวัคซีน 

จำนวน 409 คน 

10,000.- 10,000.- 10,000.00 10,000.- ร้อยละของนักเรียน  

ป.1 และ ป.6 ไดรั้บ

วัคซีนครบตามเกณฑ ์

เด็กนักเรียนได้รับ

วัคซีนที่จำเป็นครบ

ทุกคร้ังตามกำหนด

,เด็กนักเรียนมี

ภูมิคุ้มกันโรคที่

ป้องกันได้วัคซีน, 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

         นักเรียนมีความรู้

เกี่ยวกับโรคที่ป้องกัน

ไดด้้วยวัคซีน 

 

12. โครงการ

สาธารณสุขมูลฐาน

เขตเมือง 

-เพื่อสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ให้แก่ชุมชน  

-เพื่อให้อาสาสมคัร

สาธารณสุขมีความรู้

สามารถทำงานด้วยสุขภาพ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

-เพื่อให้องคก์รชุมชนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ภายใน

ชุมชน 

อสม.ประชุมเดือนละ 1 

คร้ังและอบรมวิชาการ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

จำนวน 65 คน,อสม.ทัศน

ศึกษาดูงานสถานที่จริง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

จำนวน 65 คน 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของ

อาสาสมัคร

สาธารณสุขเข้าร่วม

ประชุมและได้รับการ

อบรมวิชาการและ

ทัศนศึกษาดงูาน 

อสม. มีความรู้  

และสามารถดูแล

ประชาชนในชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ,

ประชาชนในชุมชน

สามารถดูแลแก้ไข

ปัญหาดา้น

สาธารณสุขได้,ชุมชน

มีความเข้มแข็ง 

กองสาธารณสุขฯ 

13. โครงการสนับสนุน

ชมรมผูสู้งอายุ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

อนามัยที่ดีสามารถดแูล

ตนเองได ้ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

และเหมาะสม  

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน

อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

และอบรมวิชาการอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง จำนวน 

130 คน,ผู้สูงอายุ 

 

900,000.- 900,000.- 900,000.- 900,000.- ร้อยละสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุมีกิจกรรม

ร่วมกันและอบรม

วิชาการ 

ผู้สูงอายุมีความรู้ด้าน

สุขภาพอนามัยนำมา

ประยุกต์ใชเ้ป็น

ประยุกต์ใชเ้ป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง

ครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  -เพื่อส่งเสรมิให้ผู้สงูอายุมี

โอกาสในการแสดงศักยภาพ

ในการส่งเสรมิสุขภาพของ

ตนเองและสังคม 

ทัศนศึกษาดงูานจาก

สถานที่จริงอย่างน้อยปีละ 

2 คร้ัง 

     และชุมชนได้,ผู้สงูอายุ

ไดรั้บการดูแลทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ

อย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม,ผู้สูงอายุได้

พบปะแลกเปลี่ยน

ทัศนคติกับคนในกลุม่

เดียวกันจากชุมชนทั่ว

ประเทศ 

 

14. โครงการตรวจ

สุขภาพนักเรียน 

-เพื่อให้เด็กนกัเรียนระดับ 

ชั้น ป.1-ป.6 สังกัดเทศบาล

ไดรั้บการดูแลในด้านสุขภาพ

อนามัยและการตรวจรักษา

ไดอ้ย่างทั่วถึง -เพื่อดูแล 

ติดตามให้คำแนะนำแก่

นักเรียนที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพและด้านจิตใจ 

ตรวจสุขภาพนักเรียนใน

สังกัดเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง 

จำนวน 1,579 คน ,ดูแล 

ติดตาม ให้คำปรกึษาแก่

นักเรียนที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพและด้านจิตใจ 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของนักเรียน

ระดับชั้น ป.1-ป.6 

ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพ 

เด็กนักเรียน  

ป .1-ป.6 ในสังกดั

เทศบาลได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

อย่างทั่วถึงทกุคน 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15. โครงการโภชนาการ

ในเด็ก 0-5 ป ี

-เพื่อค้นหาเด็กทีม่ีภาวะ 

ทุพโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์

ในเขตเทศบาล  

-เพื่อให้คำแนะนำและให้การ

รักษาแก่เดก็ที่มภีาวะ

โภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ให้มี

ภาวะปกต ิ

เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ

ชั่งน้ำหนกั และติดตาม 

ดูแล ใหค้ำแนะนำด้าน

ภาวะโภชนาการ จำนวน 

409 คน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของเด็กอายุ 

0-5 ปีไดรั้บการชั่ง

น้ำหนักและประเมิน

โภชนาการ 

เด็กอายุ 0-5 ป ี

 ในเขตเทศบาลเมือง

พระประแดงมีภาวะ

โภชนาการอยู่ใน

เกณฑ์ปกต ิ

กองสาธารณสุขฯ 

16. โครงการวางแผน

ครอบครัว 

-เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับการ

วางแผนครอบครัวทีถู่กต้อง 

โดยเฉพาะหญงิวัยเจริญพันธุ์ 

-การให้คำแนะนำในการ

ปฏิบัติตนและอาการ

ข้างเคียงที่จะเกดิขึน้ขณะ

การคุมกำเนิด  

-เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์

ไดรั้บบริการวางแผน

ครอบครัว 

ให้บรกิารวางแผน

ครอบครัวด้วยวิธีต่างๆ 

เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด, 

ฉีดยาคุมกำเนิดและถงุยาง

อนามัยพร้อมให้คำปรกึษา

แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ 

จำนวน 2,969 ราย 

10,000.- 10,000.- 10,000.00 10,000.- ร้อยละของหญงิวัย

เจริญพันธ์ไดรั้บการ

บรกิารวางแผน

ครอบครัว 

หญิงวัยเจริญพันธ ์

ในเขตเทศบาลรูจ้ักวิธี

คุมกำเนดิได้อย่าง

ถูกต้อง,หญงิวัยเจริญ

พันธุ์ไดรั้บการ

คุมกำเนดิ และให้

คำปรกึษาด้านการ

วางแผนครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17. โครงการอนามัยแม่

และเด็ก 

-เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของ

มารดาและทารกในขณะ

ตั้งครรภ์  

-เพื่อให้หญิงตัง้ครรภ์มี

ความรู้และสามารถปฏบิัติ

ตัวได้ถูกต้องขณะตั้งครรภ์

และหลงัคลอด 

หญิงตั้งครรภ์ในเขต

เทศบาลได้รับการตรวจ

ครรภ์ประเมินความเสี่ยง

และติดตามเย่ียมมารดา/

ทกรกหลงัคลอด  

จำนวน 9 ชุมชน 

10,000.- 10,000.- 10,000.00 10,000.- ร้อยละของหญงิ

ตั้งครรภ์ได้รับการ

ตรวจครรภ์และ

ประเมินความเสี่ยง

,ร้อยละของมารดา

และทารกหลังคลอด

ไดรั้บการติดตามเย่ียม

หลังคลอด 

มารดาและทารก

ปลอดภัยจากภาวะ

เสี่ยงที่เกิดจากโรคที่

สามารถป้องกันได้

จากการ

ตั้งครรภ์,หญงิ

ตั้งครรภ์มีความรูแ้ละ

สามารถปฏิบัตติัวได้

ถูกต้องขณะตั้งครรภ์

และหลงัคลอด 

กองสาธารณสุขฯ 

18. โครงการสุขศึกษา 

ในโรงเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในการป้องกัน

ดูแลเฝา้ระวังเกี่ยวกบั

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน  

-นักเรียนมีพฤติกรรมที่

ถูกต้องตามสุขบัญญัติ  

10 ประการ 

นักเรียนได้รับความรู้ด้าน

สุขภาพและการป้องกัน

โรคต่างๆ จำนวน 2,419 

คน 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- ร้อยละของนักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันเฝา้ระวัง

สุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนในเขต

เทศบาลมคีวามรู้

ความเข้าใจสามารถ

ดูแลตนเองให้มี

สุขภาพแข็งแรง 

สามารถป้องกัน

ตนเองจากโรคต่างๆ

ไดน้ักเรียนสามารถ

เผยแพร่ความรู้ต่างๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

         ด้านสุขภาพกับบคุคล

ในครอบครัวชุมชน

และสถานศึกษาได ้

 

19. โครงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวดั

ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง 

-ลดอัตราการเจ็บป่วย 

ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่  

-เพื่อป้องกันและควบคมุโรค

ไข้หวัดใหญ่ไมม่ีการระบาด

ในชุมชน  

-เพื่อให้ประชาชนกลุม่เสี่ยง

มีความรู้เร่ืองไข้หวดัใหญ่

และปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

บรกิารฉีดวัคซนีป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญแ่ก่

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ในชุมชนเขตเทศบาล 

จำนวน 500 คน 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.00 ร้อยละของประชาชน

ในกลุ่มเสี่ยงไดรั้บการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ ่

อัตราการเจ็บป่วย

ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

ลดลง,ประชาชนใน

กลุ่มเสี่ยงไดรั้บการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่,ไมม่ีการ

แพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญเ่กิดขึน้ใน

ชุมชน,ประชาชนใน

กลุ่มเสี่ยงมีความรู้

เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

และปฏิบตัิตนได้

ถูกต้อง 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20. โครงการปฐม

พยาบาลผูป้่วย 

ในภาวะฉุกเฉนิ 

-เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ไดรั้บการดูแลปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นก่อนถึงโรงพยาบาล

และสามารถเข้าถงึ

สถานพยาบาลหรือรับ

บรกิารส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

ไดอ้ย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

ไดรั้บการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นและได้รับการ 

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  

จำนวน 9 ชุมชน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของผู้ป่วย

ภาวะฉุกเฉินได้รับการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

และได้รับการส่งต่อ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพื้นที่ 

ที่มีอัตราการเสียชีวติ 

พิการจากการ

บาดเจ็บลดลง,

ประชาชนในพื้นที่

ไดรั้บการช่วยเหลือ 

รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ผู้ประสบอุบัติเหตุได้

อย่างรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

21. โครงการปฏิบัตงิาน

สาธารณสุขนอก

เวลาราชการ 

-เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส

ไดรั้บบริการด้านสาธารณสุข

นอกเวลาราชการอย่างทั่วถงึ

และเหมาะสม  

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของประชาชนในเขตเทศบาล 

-เพื่อส่งเสรมิความสมัพันธ์

อันดีระหว่างประชาชนกับ

เทศบาล  

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรั้บบริการด้าน

สาธารณสุขการ

รักษาพยาบาล, 

การให้ความรู้ คำแนะนำ

และคำปรกึษาในเวลา 

และนอกเวลาราชาการ  

จำนวน 9,983 คน 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บบริการด้าน

สาธารณสุขนอกเวลา

ราชการ 

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารด้าน

สาธารณสุขนอกเวลา

ราชการอย่างทั่วถึง,

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้นมทีัศนคติ

และความสัมพันธท์ี่ดี

ระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  -เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการให้บริการแก่ประชาชน

ตรงตามปัญหาที่เกิดขึน้ 

        

22. โครงการอบรมกลุ่ม

เสี่ยงต่อโรคติดต่อ 

-เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง

ไดรั้บความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ  

-เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย

และตายด้วยโรคติดต่อ  

-เพื่อป้องกันและควบคมุการ

เกิดโรคติดต่อในชุมชน 

อบรมให้ความรูเ้รื่อง

โรคติดต่อนักเรียน  

จำนวน 200 คน 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละของนักเรียนที่

เข้ารับการอบรมมี

ความรู้เร่ืองการ

ป้องกัน ควบคมุ

โรคติดต่อ 

นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง

ไดรั้บความรู้ความเข้า

ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคตดิต่อ

,อัตราการเจ็บป่วย

ด้วยโรคติดต่อลดลง

,ไม่มีการระบาดของ

โรคติดต่อเกิดขึน้ใน

ชุมชนและโรงเรียน 

กองสาธารณสุขฯ 

23. โครงการส่งเสรมิ

สุขภาพอนามัย

ผู้สูงอายุ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุไดรั้บ

ความรู้ความเข้าใจและ

คำแนะนำภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกาย  

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

อนามัยที่ดีสามารถดแูล 

ผู้สูงอายุ จำนวน 1,364 

คนได้รับความรู้เร่ืองโรค

และอาการผิดปกติตา่งๆ

และได้รับการติดตามดูแล 

ให้คำแนะนำ และได้รับ

อาหารเสรมิตามหลัก

โภชนาการ 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละของผู้สูงอายุ

ไดรั้บการดูแลด้าน

ส่งเสรมิสุขภาพชีวติ 

ผู้สูงอายุมีความรู้

ความเข้าใจด้าน

สุขภาพอนามัยและ

สามารถดูแลตนเอง

ครอบครัวและชุมชน

ได ้,ผู้สูงอายุไดรั้บ

การดูแล ทัง้ทาง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  ตนเองได ้ 

-เพื่อเสรมิสร้างกำลังใจแก่

ผู้สูงอายุและมีคุณภาพชีวติ 

ที่ดี 

      ร่างกายและจิตใจ

อย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม,ผู้สูงอายุ

ร่วมเข้ากลุ่มกิจกรรม

นันทนาการลดปญัหา

การเกิดภาวะซึมเศรา้ 

 

24. โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

ของชุมชนในเขต

เทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บการ

บรกิารสุขภาพเบือ้งต้นใน

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของ

ชุมชน  

-เพื่อให้ อสม. มีวัสดุ

อุปกรณ์เพียงพอในการ

ให้บรกิารแก่ประชาชนทัง้ใน

ด้านรักษาพยาบาล ป้องกัน

ควบคุมโรค และสง่เสรมิ

สุขภาพ 

ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลได้รับบริการด้าน

สาธารณสุข จาก คสมช. 

จำนวน 9,983 คน ,คสมช. 

จำนวน 9 แห่งมีอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงพอ

ในการให้บรกิารด้าน

สุขภาพ ป้องกัน ,อสม. 

จำนวน 65 คน มีความรู้ 

ในการดูแลสุขภาพแก่

ประชาชนในชุมชน 

135,000.- 135,000.00 135,000.- 135,000.- ร้อยละของประชาชน

ในชุมชนไดรั้บบริการ 

คสมช.,จำนวน คสมช. 

มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเ้พียงพอ,ร้อย

ละของ อสม. ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ 

ประชาชนในชุมชนได้รับ

บริการดา้นการสุขภาพ

ในศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน ,อสม.

ดำเนินงานด้านการ

รักษาพยาบาล การ

ปอ้งกัน ควบคุมโรค 

และงานส่งเสริมสุขภาพ

ในชุมชนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ,

ประชาชนได้รับความรู้

และคำแนะนำในการ

ดูแลสุขภาพโดย อสม.

อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

25. เงินสมทบ

หลักประกันสุขภาพ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

ระบบหลักประกนัสุขภาพ 

สนับสนุนงบประมาณใน

การดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขแกห่น่วยงาน

สาธารณสุข หน่วยบรกิาร

สาธารณสุของคก์รและ

กลุ่มประชาชน 

300,000.- 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บการดูแลสุขภาพ 

และการบรกิารด้าน

สาธารณสุข 

ประชาชนไดรั้บการ

ดูแลสุขภาพและได้รับ

บรกิารด้าน

สาธารณสุขทั้งใน 

ด้านส่งเสรมิสขุภาพ

ป้องกันโรค ฟื้นฟู

สมรรถภาพ รวมถึง

การรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิเชงิรุกที่

จำเป็นต่อการ

ดำรงชีวติในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสรมิ

การจัดสวัสดิการ

ให้กับผูสู้งอายุในเขต

เทศบาล 

(เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ) 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุไดรั้บ

สวัสดิการเรื่องเบีย้ยังชีพ 

รายเดือน 

จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ 

ที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไปภายใน

เขตเทศบาลฯ 

โดยประมาณ ดังนี ้ 

ปี 2561 จำนวน 1,308 คน 

ปี 262 จำนวน 1,382 คน 

ปี 2563 จำนวน 1,463 คน  

ปี 2564 จำนวน 1,551 คน 

10,401,400.- 10,999,800.- 11,653,200.- 12,361,600.- ร้อยละของผู้สูงอายุที่

ขึน้ทะเบียนแสดง

ความจำนงขอรับเบี้ย

ยังชีพได้รับสวัสดิการ

เบีย้ยังชีพรายเดือน 

ผู้สูงอายุไดรั้บ

สวัสดิการเบีย้ยังชีพ

รายเดือนสามารถ

ช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือนร้อนให้กบั

ผู้สูงอายุภายในเขต

เทศบาลฯได ้

กองสวัสดกิารฯ 

2. โครงการส่งเสรมิ

การจัดสวัสดิการ

ให้กับผูป้่วยเอดส ์

ในเขตเทศบาล  

(เบีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์) 

-เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ไดรั้บ 

การช่วยเหลือสวัสดิการ 

เรื่องเบีย้ยังชีพรายเดือน 

จัดสวัสดิการให้ผู้ป่วย

เอดส์ภายในเขตเทศบาลฯ 

จำนวน 4 คน 

24,000.- 24,000.- 24,000.- 24,000.- ร้อยละของผู้ป่วย

เอดส์ที่ขึน้ทะเบียน

แสดงความจำนง

ขอรับเบี้ยยังชีพได้รับ

สวัสดิการฯเบีย้ยังชีพ

รายเดือน 

ผู้ป่วยเอดส์ไดรั้บ

สวัสดิการเบีย้ยังชีพ

รายเดือนสามารถ

ช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กบั

ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต

เทศบาลฯได ้

กองสวัสดกิาร 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการส่งเสรมิ

การจัดสวัสดิการ

ให้กับผูพ้ิการในเขต

เทศบาล  

(เบีย้ยังชีพผู้พกิาร) 

-เพื่อให้ผู้พกิารไดรั้บ

สวัสดิการเรื่องเบีย้ยังชีพ 

รายเดือน 

จัดสวัสดิการให้ผู้พกิาร

ภายในเขตเทศบาลฯ 

โดยประมาณ ดังนี ้ 

ปี 2561 จำนวน 120 คน 

 ปี 2562 จำนวน 134 คน 

ปี 2563 จำนวน 148 คน 

ปี 2564 จำนวน 162 คน 

1,152,000.- 1,286,400.- 1,420,800.- 1,555,200.- ร้อยละของผู้พกิารที่

ขึน้ทะเบียนแสดง

ความจำนงขอรับเบี้ย

ยังชีพได้รับสวัสดิการ

เบีย้ยังชีพรายเดือน 

ผู้พกิารไดรั้บ

สวัสดิการเบีย้ยังชีพ

รายเดือน สามารถ

ช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กบั

ผู้พกิารภายในเขต

เทศบาล 

กองสวัสดกิารฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซม

ลานคนเมืองนคร

เขื่อนขันธ์รมิแม่น้ำ

เจ้าพระยาภายใน

เขตเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพือ่ให้ประชาชนมีที่จดั

กิจกรรมร่วมกันได ้

ปรับปรุงและซ่อมแซม 

ลานเขื่อนขันธ์รมิแม่น้ำ

เจ้าพระยาให้มีความ

มาตรฐานและปลอดภัย 

3,500,000.- 3,500,000.- 3,500,000.- 3,500,000.- มีสถานที่พกัผ่อน 

ที่ไดม้าตรฐาน 

และปลอดภัย 

ทำให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

มีที่พักผ่อนหย่อนใจ

,ทำให้ประชาชนใน

เขตเทศบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์

สวนสาธารณะ

พร้อมลานกีฬา

อเนกประสงค ์

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพือ่ให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัดกิจกรรม

ร่วมกันได้  

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักาย 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ

พร้อมลานกีฬา

อเนกประสงค ์

200,000.- 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สวนสาธารณะ 

พร้อมลานกีฬา  

จำนวน 1 แห่ง 

ทำให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาลมทีี่

พักผ่อนหย่อนใจ, 

ทำให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาลมทีี่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. จัดซือ้เคร่ืองเลน่

สำหรับเด็กพร้อม

อุปกรณ์และ 

เคร่ืองออกกำลงักาย

กลางแจ้งบรเิวณ

ชุมชนภายในเขต

เทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัดกิจกรรม

ร่วมกันได้  

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักาย 

จัดซือ้เคร่ืองเลน่สำหรับ

ออกกำลังกายพร้อม

อุปกรณ์และเคร่ืองออก

กำลังกาย 

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- เคร่ืองเล่นและ

อุปกรณ์ออกำลังกาย

ชุมชนภายในเขต

เทศบาล 

ทำให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาล 

มีที่พักผ่อนหย่อนใจ

,ทำให้ประชาชนใน

เขตเทศบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นสำหรับ

เด็กและเคร่ืองออก

กำลังกายกลางแจ้ง

ภายในเขตเทศบาล 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล

มีสถานที่ออกกำลงักายที่ได้

มาตรฐานแข็งแรงและ

ปลอดภัย 

จัดซือ้เคร่ืองเลน่สำหรับ

เด็กพร้อมอุปกรณ์และ

เคร่ืองออกกำลงักาย

กลางแจ้ง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- เคร่ืองเล่นและ

อุปกรณ์ออกำลังกาย

ชุมชนภายในเขต

เทศบาล 

ทำให้ประชาชน 

ในเขตเทศบาลมทีี่

พักผ่อนหย่อนใจ, 

ทำให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีที่จัด

กิจกรรมร่วมกันได้, 

มีสถานที่ออกกำลงั

กายที่ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการรณรงค์

รักษาความสะอาด

ในชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลได้มีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาท้องถิน่เป็นการ

เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน ก่อให้เกดิความรัก

สามัคคีและร่วมมือร่วมใจ

รักษาความสะอาด พัฒนา

สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้

สะอาดสวยงามและเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ย 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์

รักษาความสะอาดใน

ชุมชนโดยให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ในการรณรงค์เนื่องในวันที่ 

5 ธ.ค. และวนัที่ 12 ส.ค. 

12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/จำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

รณรงค์รักษาความ

สะอาดในชุมชน 

ทำให้บริเวณอาคาร

บ้านเรือน ถนน ตรอก 

ซอย รางระบายน้ำ 

คลอง สาธารณะและ

สถานที่สาธารณะ

ต่างๆภายในชุมชนมี

ความสะอาดสวยงาม

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

กองสวัสดกิารฯ 

2. โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

-เพื่อให้ชุมชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจและประสบการณ์

เทคนิคในการแก้ไขปญัหา

และพัฒนาชมุชนของตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

จัดให้ประชุมอย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง และอบรม

วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง ,ทัศนศึกษาดูงาน

สถานที่จริงอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

500,000.- 500,000.- 500,000.00 500,000.00 จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/จำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

ผู้นำชุมชนสามารถนำ

ความรู้และ

ประสบการณ์เทคนิค

ในการแก้ไขปญัหา

และแผนพัฒนาชุมชน

ของตนเองให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

กองสวัสดกิารฯ 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิ

สนับสนุนและเสรมิสร้าง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแสดงของประชาชนใน

การแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอและปัญหาความ

ต้องการต่างๆของประชาชน 

-เพื่อเทศบาลสามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นให้กับ

ประชาชนและสนบัสนุนการ

จัดทำแผนชุมชนกิจกรรม

อื่นๆ 

จัดประชุมประชาคมเพื่อ

ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการรับทราบ

ความต้องการของ

ประชาชนชุมชนและนำ

ข้อมูลไปจัดทำแผนชุมชน

และแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/จำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน/ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาเสริมสรา้ง

ความสามคัคี  

ชุมชนมีความเขม้แขง็ 

สามารถพัฒนาชมุชน

ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ, 

มีแผนงาน/โครงการ

และแผนชุมชนเพื่อใช้

ในการแก้ไขปญัหาได้

ตรงตามความ

ต้องการของ

ประชาชน 

 

กองสวัสดกิารฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4. โครงการรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติดใน

ชุมชน 

-เพื่อกระตุ้นให้เดก็และ

เยาวชนและประชาชน 

ภายในชุมชนตระหนักถงึ

ปัญหายาเสพตดิและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กับเทศบาลฯ 

จัดประชุม/อบรมจัด

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ในชุมชนในเขตเทศบาลฯ,

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

50,000.* 50,000.- 50,000.- 50,000.- จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/จำนวนผูเ้ข้า

รับการฝึกอบรม,

จำนวนผูต้ิดยาเสพติด

ลดลง 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดใ้ชเ้วลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมต่อต้านยา

เสพติดสามารถแก้ไข

ปัญหาและสร้างเกาะ

ป้องกันยาเสพติดใน

ชุมชนทำให้ปญัหายา

เสพติดลดลง 

กองสวัสดกิารฯ 

5. โครงการแขง่ขันกีฬา

ระหว่างชุมชนภายใน

เขตเทศบาล 

-เพื่อเสรมิสร้างให้ประชาชน

ภายในเขตเทศบาลฯ  

มีความสมัพันธ์อันดีระหว่าง

ชุมชนกับชมุชนและชุมชนกับ

เทศบาลฯ  

-เพื่อส่งเสรมิใหชุ้มชนมี

ความสามคัคแีละมีน้ำใจเป็น

นักกีฬา  

 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬา

ระหว่างชุมชนและ

ประชาชนในชุมชน 

ภายในเขตเทศบาล 

95,000.- 95,000.- 95,000.- 95,000.- จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม/จำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

แข่งขันกีฬาชมุชน 

ประชาชนในชุมชน

ภายในเขตเทศบาล 

มีความรู้สึกผูกพัน 

รักสามัคค ี

มคีวามสมัพันธ์อันดี

ต่อกันและมีน้ำใจเป็น

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภัย  

 

กองสวัสดกิารฯ 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  -เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้

เจ็บ 

      มีสุขภาพอนามัยที่

สมบรูณ์แข็งแรง

ปราศจากโรคภัย 

ไข้เจ็บ 

 

6. โครงการป้องกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพ

ติดกิจกรรมส่งเสรมิ

การบำบัดฟืน้ฟูผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

และฝกึอบรมอาชีพ

ให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด 

-เพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาลและร่วมแกป้ัญหา 

ยาเสพติดในชุมชนอย่าง 

เป็นรูปธรรม  

-เพื่อสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

สนับสนุนเงนิสำหรับ

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิกิจกรรม

ส่งเสรมิการบำบดัฟืน้ฟูผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ

ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ที่ผ่าน

การบำบัด 

130,000.- 130,000.- 130,000.- 130,000.- ร้อยละของผู้ที่ผ่าน

การบำบัดและ

ฝึกอบรมอาชีพมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ไม่กลับไปเสพซำ้อีก 

ลดปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติด

ในชุมชน,ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิใน

ชุมชน,ผู้ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมอาชีพลด

ปัญหาคนว่างงาน 

และไม่หวนกลับไป

เสพซ้ำอกี 

กองสวัสดกิารฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการวันเด็ก

แห่งชาต ิ

-เพื่อให้ประชาชนที่

รับผดิชอบต่ออนาคตของ

เด็กตระหนักถึงความสำคญั

ของเด็ก  

-จัดกิจกรรม พิธีเปดิ 

 มอบของขวัญ รางวัล และ

จัดอาหาร เคร่ืองดื่ม ขนมขบ

เคีย้วให้กับเดก็และเยาวชน

ในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรม/เกม

การละเล่น/ดนตรี/

ของขวญัรางวัลให้เด็ก

เยาวชน มีโอกาสแสดง

ความสามารถในด้านต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

และเชื่อมั่นในตนเอง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กและเยาวชน 

ไดม้ีโอกาสแสดง

ความสามารถไดรั้บ

ความรู้ความบันเทิง ,

เด็กและเยาวชนได้มี

โอกาสบำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อ

ครอบครัว

สถานศึกษา  

สังคม,ประชาชน 

ที่รับผดิชอบเด็กได้

ตระหนักถงึ

ความสำคัญของเดก็

ซึ่งเป็นกำลงัของชาติ

ในอนาคตต่อไป 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2. โครงการระลึก

พระคุณแม ่

-เพื่อปลูกฝังลกูหลานไทยให้

ระลึกถึงและแสดงความ

กตัญญกูตเวทีต่อแม่

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่

พระคุณและบทบาทของแม่

และเป็นการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  

-เพื่อน้อมถวายเป็นราช

สักการะ แดส่มเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินนีาถเนื่อง

ในวโรกาสวันแม่แห่งชาต ิ

จัดพิธีถวายพระพรชัย

มงคล,จดักิจกรรมระลึก

พระคุณแม่,จัดกิจกรรม

รับประทานอาหารสาน

สัมพันธ์ครอบครัว 

พ่อแม่ลูก 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละประชากร 

ที่สืบสาน

ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 

ครอบครัวเกิดความ

ซาบซึง้ประทับใจ 

กตัญญตู่อผู้ให้กำเนิด

รักและอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสขุ 

ครอบครัวดีมี

ความสุขทำให้ชุมชน

เข้มแข็ง 

กองการศึกษา 

3. โครงการแขง่ขันกีฬา

นักเรียน 

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวติเดก็

เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย สติปญัญา 

อารมณ์ สังคม เป็นนกักีฬา 

ที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  

 

 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันประเภทต่างๆใน

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- ร้อยละของเด็กและ

เยาวชนที่เป็นตัวแทน

เข้าร่วมการแขง่ขัน

ด้านกีฬา,ร้อยละของ

เด็กและเยาวชนที่

ห่างไกลยาเสพตดิ

,ร้อยและเยาวชนที่ไม่

ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข, 

เด็ก เยาวชน เล็งเห็น

ถึงความสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

,เกิดความสามคัคีใน

หมู่คณะและเพื่อเป็น

การตอบสนองนโยบาย

ของทางราชการ,ลด

ปัญหายาเสพติด 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

และรูจ้ักสามคัคีในหมู่คณะ  

-เพื่อให้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และห่างไกล 

ยาเสพติด 

     ร้อยละของประชาชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

  

4. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมด้าน

จริยธรรมการเรียนรู้

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ไดเ้รียนรู้ศลิปวัฒนธรรม  

และภูมิปญัญาท้องถิ่น  

-เพื่อพัฒนายกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่

ยอมรับของสังคม  

-เพ่ือเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ

จัดทำธงตะขาบ ฯลฯ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของประชากร 

ที่อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้รับ

รู้ศลิปวัฒนธรรมและ

เล็งเห็นความสำคญั

ของศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

5. โครงการดนตรีไทย

ในสถานศึกษา 

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิพัฒนา

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลให้รู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์  

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิและ

สนับสนุนการแสดงออกของ

เด็กและเยาวชน  

ส่งเสรมิพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลให้

รู้จักเวลาว่างให้เปน็

ประโยชน์ รูจ้ักแสดงออก

ในทางที่ถกูต้องและรักษา

วัฒนธรรมประเพณอีันดี

งาม 

60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- ร้อยละของประชากรที่

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนได้

แสดงออกในทางที่ถูก

รู้จักใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์เป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถ

ทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์เป็นอย่างด ี

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  -เพื่อเป็นการสง่เสรมิและ

รักษาซึ่งวฒันธรรมอันดีงาม

ของไทย รู้อภัย และรู้จัก

สามัคคีในหมูค่ณะ 

        

6. โครงการแขง่ขัน 

เรือยาวชิงถ้วย

พระราชทาน 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

-เพื่อเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณ ี

การแข่งเรือยาวให้คงอยู่

สืบไปตลอดจนเป็นการ

ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชน 

ไดเ้กิดความภาคภมูิใจ 

ในประเพณที้องถิ่นและ

ส่งเสรมิเศรษฐกิจ  

การท่องเที่ยวและส่งเสรมิ

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่น 

จัดการแขง่ขันเรอืยาว

ประเพณีเรือยาว  

20 ฝีพาย เรือยาว  

30 ฝีพาย จัดแข่งขันกีฬา

พืน้เมืองตะกร้อลอดห่วง

และเซปักตระกร้อ 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ร้อยละของประชากรที่

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ชาวพระประแดง 

มีความภมูิใจและมี

ส่วนร่วมในการรักษา

ประเพณีวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น สง่เสรมิ

เศรษฐกิจแก่

ประชาชนในท้องถิ่น 

และส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวตาม

นโยบายของรัฐบาล 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7. โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์

พระประแดง 

-เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสรมิ

งานประเพณแีละวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของท้องถิ่น ตลอดจน

เป็นการส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้

รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวเชือ้สายรามัญ 

จัดให้มีการประกวดนาง

สงกรานต์ หนุ่มลอยชาย.

จัดให้มีขบวนแห่นาง

สงกรานต์ ขบวนรถ

บุปผาชาติ ขบวนแห ่

นก-ปลา,จดัตกแต่ง 

รถแห่หงส-์ธงตะขาบ, 

จัดให้มีการละเล่นพืน้เมือง

ของชาวรามัญ คือสะบ้า

รามัญ และสะบ้าทอย 

5,500,000.- 5,500,000.- 5,500,000.- 5,500,000.- ร้อยละของประชากร 

ที่อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนไดต้ระหนัก

ถึงคุณคา่และ

ความสำคัญของ

ประเพณีวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น,เป็นการ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ตลอดจนทำให้

ประเพณี วัฒนธรรม

ของท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายทั้งในและ

ต่างประเทศ 

กองการศึกษา 

8. โครงการจัด

ประเพณีลอยกระทง 

-เพื่อเป็นการธำรงรักษา

ส่งเสรมิและสืบทอดขนม

ธรรมเนียม ประเพณใีห้คง

อยู่ต่อไป  

-เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ

เป็นไทยและอนุรักษ์ให้เป็น

เอกลักษณ์ของชาต ิ

จัดกิจกรรมประกวดนางนพ

มาศ,หนูน้อยนพมาศ,จัด

ประกวดประดษิฐ์กระทงเจิม/

กระทงความคิด ,จัดลาน

อาหารอรอ่ยของดีเมอืงพระ

ประแดง,จัดการแสดงของ

นักเรียนในสังกัดเทศบาล,จัด

กจิกรรมลอยกระทงลงแม่น้ำ

เจ้าพระยา 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- ร้อยละของประชากร 

ที่อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนตระหนักถงึ

ความสำคัญของ

ประเพณี,เป็นการ

อนุรักษ์และสง่เสรมิ

ประเพณีวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นใหค้งอยู่

ต่อไป 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9. โครงการจัดงาน

ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่

-เพื่อให้ประชาชนไดร่้วม

กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่  

และยดึถือเป็นประเพณี

วัฒนธรรมที่ควรสืบทอด 

โดยการร่วมกันทำบุญตัก

บาตร ซึ่งถือเป็นสิริ 

มงคลแก่ตน 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ร่วมทำบุญตักบาตร 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรม และทำนุบำรุง

ศาสนา 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละของประชากร 

ที่อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาส 

ไดป้ฏิบัติกิจทาง

ศาสนาที่พึงปฏิบัติได้

ร่วมกันทำบุญตกั

บาตรและได้มีโอกาส

ปฏิบัติตนและสืบทอด

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย 

กองการศึกษา 

10. โครงการระลึก

พระคุณพ่อ 

-เพื่อปลูกฝังลกูหลานไทยให้

ระลึกถึงและแสดงความ

กตัญญกูตเวทีต่อพ่อ

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่

พระคุณและบทบาทของพ่อ

และเป็นการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมระลึกพระคุณ

พ่อ ,จัดกิกรรมรับประทาน

อาหารสานสัมพันธ์

ครอบครัวพ่อ แม่ ลกู ,

จัดการแสดงของนักเรียน

ในสังกัด 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละประชากรที่สืบ

สานขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมอันดี

งาม 

ครอบครัวเกิดความ

ซาบซึง้ประทับใจ 

กตัญญตู่อผู้ให้กำเนิด

รักและอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสขุ 

ครอบครัวดีมี

ความสุขทำให้ชุมชน

เข้มแข็ง 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

11. โครงการจัดงาน

ประเพณีวันสำคัญ

ทางศาสนา  

(แห่เทียนพรรษา) 

-เพื่อให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนไดเ้ล็งเห็นถงึ

ความสำคัญของวัฒนธรรม

ประเพณีทางศาสนา 

และเป็นการรักษาไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมทางศาสนาและ

เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 

ประชาชนในท้องถิ่น 

ครู นักเรียน พนักงาน

เทศบาลประชาชนร่วมกัน

จัดกิจกรรมแหเ่ทียน

พรรษาให้กับวัดในเขต

เทศบาล 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละของประชากร 

ที่ให้ความร่วมมือใน

การจัดกิจกรรมทำนุ

บำรุงศาสนา 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดร่้วมกัน

รักษาประเพณทีาง

ศาสนาของชาวไทยให้

คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

12. โครงการฉลอง 

เมืองนครเขื่อนขันธ์ 

และแห่องค์เจ้าพ่อ

หลักเมือง 

-ประชาชนขาวพระประแดง

ไดร้ำลึกถึงประวัติศาสตร์ 

ประเพณีดั้งเดิมของเมือง

พระประแดง เกิดความ

ภาคภูมิใจในบุรุษและได้สืบ

ทอดประเพณวีัฒนธรรม

เก่าแกข่องเมืองพระประแดง

สู่รุ่นลูกหลานต่อไป 

จัดกิกรรมทำบุญเมือง,จัด

กิจกรรมบวงสรวง ร.2,จัด

กิจกรรมบวงสรวงศาลเจ้า

พ่อหลักเมือง,จัดกิจกรรม

แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง

,จัดมหรสพสมโภช 

2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- ร้อยละของประชากรที่

สืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมเก่าแก่ของ

เมืองพระประแดง 

ชาวพระประแดงและ

ผู้มาเที่ยวงานเกิด

ความซาบซึง้

ภาคภูมิใจในประวัติ

ความเป็นมา 

ประเพณีวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชาวพระ

ประแดงตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2.8 แผนงานการพาณิชย ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษ 

สุนัขบ้า 

-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคจากสัตวส์ู่คนเพื่อให้

ประชาชนมีความรู้และเฝ้า

ระวังโรคในเบือ้งต้น 

ออกหน่วยเคลื่อนที่

ให้บรกิารฉีดวัคซีนแก่สัตว์

เลี้ยงในเขตเทศบาล 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- ร้อยละของสุนัข 

และแมวได้รับการ 

ฉีดวัคซีน 

ไม่มีผู้ป่วยและ

เสียชีวติจากโรคพิษ

สุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข 

รวมท้ังสิ้น 71,605,200.- 72,368,000.- 73,155,800.- 73,998,600.-    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 1 ส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มศีักยภาพ เพือ่การแข่งขันในภูมภิาคอาเซยีน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                                                      รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :4 แนวทางพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการสรา้ง 

เครือข่าย

อาสาสมัคร 

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมการ

เฝ้าระวังดูแลรักษา

ควบคูก่ันไปด้วย 

 

-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมีการจัดการขยะที่ด ี

ชุมชน จำนวน 9 ชมุชน

ภายในเขตเทศบาล 

มีการจัดการขยะที่ดแีละ

เฝ้าระวังควบคูก้ันไปด้วย 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 100 ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรั้บการอนุรักษ์ดูแล

อย่างถูกต้อง 

ชุมชนทุกชมุชน 

มีความสะอาดและ

ประชาชนเล็งเห็น

ความสำคัญของ

สังคม 

กองสาธารณสุข 

2. โครงการสนับสนุน

การปลูกต้นไม ้

-เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก

รับผดิชอบต่อบ้านเมืองใน

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน จำนวน 9 ชมุชน

ภายในเขตเทศบาลมกีาร

สนับสนุนการปลกูต้นไม้ 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 100 ของพืน้ที่

ว่างเปล่าในชุมชน

ไดรั้บการปลูกต้นไม ้

 

ภายในเขตเทศบาลมี

ความร่มรื่นสวยงาม 

กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 1 ส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มศีักยภาพ เพือ่การแข่งขันในภูมภิาคอาเซยีน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                                                      รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :4 แนวทางพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการพัฒนาผูน้ำ

อาสาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมีจติสำนึก

รับผดิชอบต่อบ้านเมืองใน

ด้านสิง่แวดล้อม 

คัดเลือกอาสาสมคัร

พัฒนาภายในเขตเทศบาล 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ของชุมชน

ในการคัดเลือก

อาสาสมัครพัฒนา

ภายในเขตเทศบาล 

ชุมชนทุกชมุชนมี

ความสะอาดและ

ประชาชนเล็งเห็น

ความสำคัญของ

สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 

4. โครงการจัดทำ

ฐานข้อมูลเพื่อการ

วางแผนการบำบดั

น้ำเสีย 

-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมีการจัดการน้ำ

เสียก่อนลงสูแ่หลง่น้ำ 

ชุมชน จำนวน 9 ชมุชน

ภายในเขตเทศบาลมกีาร

จัดการน้ำเสียก่อนลงสู่

แหลง่น้ำ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ของชุมชน

ในการที่มีระบบ

รวบรวมข้อมูลในการ

จัดการน้ำเสียก่อนลง

สู่แหลางน้ำ 

ทุกชุมชนมกีารจัดการ

น้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่

แหลง่น้ำธรรมชาต ิ

กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 1 ส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มศีักยภาพ เพือ่การแข่งขันในภูมภิาคอาเซยีน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                                                      รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :4 แนวทางพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง

เขื่อนบริเวณคลอง

มอญและคลองลัด

ตะนง 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตามแนว

หลังเขื่อน  

-เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดิน และป้องกันการรุก

ล้ำคูคลองสาธารณะ 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

บรเิวณทั้ง 2 ข้าง  

ของคลองมอญและคลอง

ลัดตะนงจากถนนบา้นแซ่

ถึงแนวเชื่อมต่อคลองลัด

ตะนง ความยาวประมาณ 

215 เมตร 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ก่อสร้างเขื่อนบริเวณ

คลองมอญและคลอง

ลัดตะนง 

ทำให้พื้นที่หลงัเขื่อน 

มีความเปน็ระเบียบ

เรียบรอ้ยสวยงาม, 

ทำให้ที่ดินริมคลองไม่

มีการพังทลายและ

ป้องกันการรุกล้ำคู

คลองสาธารณะ 

กองช่าง 

2. โครงการคัดแยกขยะ

และจัดการขยะ

ภายในชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมีการจัดการขยะที่ด ี

ชุมชน จำนวน 9 ชมุชน

ภายในเขตเทศบาลมกีาร

จัดการขยะที่ดีและถูกต้อง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละชองจำนวนขยะ

ในชุมชนที่ไดรั้บการ

จัดการที่ถูกต้อง 

มีการบรหิารจัดการ

ขยะอย่างเป็นระบบ 

กองช่าง 

3. โครงการพัฒนาการ

จัดเก็บขยะให้มี

ประสิทธิภาพ จัดหา

บุคลากรจัดเก็บขยะ

สม่ำเสมอเพื่อความ

สวยงาม 

-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมีการจัดการขยะที่ด ี

ชุมชน จำนวน 9 ชมุชน

ภายในเขตเทศบาลมกีาร

จัดการขยะที่ดีและ

สม่ำเสมอเพื่อความ

สวยงาม 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 100 ของ

ชุมชนที่มีการจัดเก็บ

ขยะอย่างครบถ้วย

และมคีวามสวยงาม 

ชุมชนทุกชมุชน 

มีความสะอาด 

และประชาชน 

เล็งเห็นความสำคญั

ของสังคม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 1 ส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มศีักยภาพ เพือ่การแข่งขันในภูมภิาคอาเซยีน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                                                      รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :4 แนวทางพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4. โครงการขุดลอก

คลองป้องกันการ

พังทลายของดินใน

เขตเทศบาล 

-เพื่อป้องกันการตืน้เขินของ

คลองสาธารณะ  

–เพื่อป้องกันการ 

รุกล้ำคูคลองสาธารณะ  

-ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

และฤดูนำ้หลาก 

ขุดลอกคลองป้องกันการ

พังทลายของดินภายในเขต

เทศบาล 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละ 100 ของคู

คลองสาธารณะได้รับ

การจัดการ 

ทำให้คลองระบายน้ำ

ไม่ตืน้เขินจากการ

พังทลายของดิน, 

ทำให้ป้องกนัการรุก 

ล้ำคูคลองสาธารณะ

,ทำให้ระบบระบายน้ำ 

ดีขึน้ในฤดูฝนและฤดู

น้ำหลาก 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้าง

เขื่อน คสล.  

เลียบคลองลดัหลวง

บรเิวณวัดแค-

สะพานข้ามคลอง 

สุขสวัสดิ์ 39 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตาม 

แนวหลงัเขื่อน  

-เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดินการป้องกันการรุกล้ำ

คูคลองสาธารณะ  

-เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบ

คลองลัดหลวงเพื่อขยาย

ผิวจราจรพืน้ที่ 835 ตร.ม. 

ยาว 167 กว้าง 5 เมตร 

13,119,000.- 13,119,000.- 13,119,000.- 13,119,000.- ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

เลียบคลองลดัหลวง

บรเิวณวัดแค-สะพาน

ข้ามคลอง สุขสวัสดิ์ 

39 

ทำให้ผิวจราจรกว้าง

ขึน้,เพื่อให้ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกสบายในการ

เดินทาง,ทำให้ป้องกัน

คลองไม่ตืน้เขินจาก

การพังทลายของดิน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 1 ส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มศีักยภาพ เพือ่การแข่งขันในภูมภิาคอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                                                      รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :4 แนวทางพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

6. โครงการก่อสร้าง

เขื่อน คสล.  

ริมคลองลัดหลวง

ช่วงวัดโมกข์-กรม

ทรัพย์ฯ 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยของพืน้ที่ตามแนว

หลังเขื่อน  

-เพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดินการป้องกันการรุกล้ำ

คูคลองสาธารณะ  

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดู

ฝนและฤดูน้ำหลาก 

ก่อสร้างเขื่อน คสล.  

ริมคลองลัดหลวงช่วงวัด

โมกข์-กรมทรัพย์ฯ 

ระยะทาง 240 เมตร 

7,774,000.- 7,774,000.- 7,774,000.- 7,774,000.- ก่อสร้างเขื่อน คสล. 

ริมคลองลัดหลวงช่วง

วัดโมกข์-กรมทรัพย์ฯ 

ทำให้พื้นที่หลงัเขื่อน 

มีความเปน็ระเบียบ

เรียบรอ้ยสวยงาม, 

ทำให้ที่ดินริมคลอง 

ไม่มีการพังทลายและ

ป้องกันการรุกล้ำคู

คลองสาธารณะ 

กองช่าง 

รวมท้ังสิ้น 26,223,000.- 26,193,000 26,193,000 26,193,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง                                                      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

4.1  แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการจัดทำ

เอกสารเผยแพร่การ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยภายในเขต

เทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การป้องกัน

และระงับอคัคีภัยภายในเขต

เทศบาล 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกันและบรรเทา- 

สาธารณภัยให้แก่

ประชาชนในเขตเทศบาล 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละของประชาชน

ไดรั้บข้อมูลข่าวสารใน

การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในการ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยภายในเขต

เทศบาล 

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลได้รับทราบ

และเกิดความรู้ความ

เข้าใจขั้นตอนการ

ปฏิบัติในการป้องกัน

และระงับอคัคีภัย

ภายในเขตเทศบาล 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ในเขตเทศบาล 

-เพื่อเป็นการเตรยีมการ

ป้องกันและบรรเทา- 

สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึน้

ในเขตพืน้ที่ทั้งก่อนเกิดภัย  

และขณะเกดิภัย  

-เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา

ทุกข์ผู้ประสบภัยความ

เดือดร้อน รวมทั้งฟืน้ฟูความ

เสียหายกลับสู่สภาพเดิม 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการป้องกันสา

ธารณภัย,จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ

ป้องกัน แก้ไขพืน้ฟู  

โดยดำเนินการเองและ/

หรือ จ้างเหมาเอกชน 

ดำเนินการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จำนวนผูไ้ดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

เพื่อบรรเทาความ

เสียหายที่เกิดขึน้แก่

ชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

สำนักปลัดฯ 

 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง                                                      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

4.1  แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการให้ความรู้

ด้านการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน

ต่างๆและนักเรียนรวมทั้ง

บุคลากรในโรงเรียนต่างๆใน

เขตเทศบาลมีความรูค้วาม

เข้าใจในการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยเบือ้งต้น 

อบรมป้องกันอัคคีภัยต่างๆ

ให้กับประชาชนและ

บุคลากรของสถานศึกษา

ในเขตเทศบาล 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- จำนวนประชาชนที่เข้า

รับการอบรม 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารภัยเบือ้งต้น  

,มีการแลกเปลี่ยน

แก้ไขปญัหาอุปสรรค

ระหว่างหน่วยงานกับ

ประชาชนในพื้นที่ 

สำนักปลัดฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง                                                      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

4.2  แผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ชุมชน 

-เพื่อให้ชุมชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจและประสบการณ์

เทคนิคในการแก้ไขปญัหา

และพัฒนาชมุชนของตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

จัดให้ประชุมอย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง และอบรม

วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง ,ทัศนศึกษาดูงาน

สถานที่จริงอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- จำนวนการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้นำ

ชุมชน 

ผู้นำชุมชนสามารถนำ

ความรู้และ

ประสบการณ์เทคนิค

ในการแก้ไขปญัหา

และแผนพัฒนาชุมชน

ของตนเองให้มี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

กองสวัสดกิารฯ 

2. โครงการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิ

สนับสนุนและเสรมิสร้างการ

มีส่วนร่วมของประชาชนใน

การแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอและปัญหาความ

ต้องการต่างๆของประชาชน 

-เพื่อเทศบาลสามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้ยให้กับ

ประชาชนและสนับสนุนการ

จัดทำแผนชุมชนกจิกรรมอื่นๆ 

จัดประชุมประชาคมเพื่อ

ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการรับทราบ

ความต้องการของ

ประชาชนชุมชนและนำ

ข้อมูลไปจัดทำแผนชุมชน

และแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของประชาชน

ภายในเขตเทศบาล 

ประชาชน/ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาเสริมสรา้ง

ความสามคัคี  

ชุมชนมีความเขม้แขง็ 

สามารถพัฒนาชมุชน

ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ,มี

แผนงาน/โครงการ

และแผนชุมชนเพื่อใช้ 

กองสวัสดกิารฯ 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง                                                      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ :2 แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

4.2  แผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

         ในการแก้ไขปญัหาได้

ตรงตามความ

ต้องการของ

ประชาชน 

 

รวมท้ังสิ้น 760,000.- 760,000.- 760,000.- 760,000.-    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 4: ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัตศิาสตร์และศลิปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า การบริหาร 

                                                       และประชาสัมพันธ์ให้เปน็ท่ีรู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 3: แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเท่ียวแบบสมดุล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเท่ียว 

 5.1  แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. โครงการวันเดียว

เที่ยวพระประแดง 

-เพื่อเป็นการสง่เสรมิการ

ท่องเที่ยวของเมืองพระ

ประแดง ให้เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 

จัดกิจกรรมโคงการวัน

เดียวเที่ยวพระประแดง 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละของ

นักท่องเที่ยวประชาชน

ที่เข้ามาเย่ียมชมพระ

ประแดง 

ส่งเสรมิพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของเมือง

พระประแดงภายใน

เขตเทศบาลให้เป็นที่

รู้จักของคนทั่วโลก 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงตลาดเพชร 

(ตลาดลานทราย) 

เป็นอาคาร  

คสล. 3 ชั้น 

-เพื่อให้ประชาชนไดม้ีได้มี

ตลาดสดที่ได้มาตรฐานและ

ถูกหลกัอนามัย เพื่อสง่เสรมิ

ให้ประชาชนไดม้ีตลาดซือ้

ขายและเปลี่ยนสินค้า

ทางการเกษตรในท้องถิ่น

หรือ OTOP เพื่อให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลมหี้องประชุม

รองรับกิจกรรมต่างๆตลอดปี 

เพื่อให้มีลอดจอดรถรองรับ

ตลาดและห้องประชมุ 

ก่อสร้างปรับปรุงตลาด

เพชร ช่วงที่ 1 พืน้ที่

โดยประมาณ 2,268  

ตร.ม. รวมทางขึน้-ลง ,

ก่อสร้างยกระดับพืน้ที่

ตลาดลานทรายเป็น

อาคาร คสล. 3 ชั้น  

โดยชั้นล่างเป็นตลาด  

ชั้นที่ 2 เป็นอาคารห้อง

ประชุมของประชาชน  

และชั้นที่ 3 เป็นลานจอด

รถของตลาด 

87,000,000.- 87,000,000.- 87,000,000.- 87,000,000.- ร้อยละของความพงึ

พอใจของประชาชนใน

การใชบ้รกิาร 

พืน้ที่ตลาดมคีวาม

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย

และสวยงาม,ตลาดมี

สภาพที่เอื้ออำนวยต่อ

การประกอบการค้า

และปราศจากน้ำท่วม

ขังและพาหะนำโรค 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 4: ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัตศิาสตร์และศลิปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า การบริหาร 

                                                       และประชาสัมพันธ์ให้เปน็ท่ีรู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 3: แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเท่ียวแบบสมดุล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเท่ียว 

 5.1  แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3. โครงการพัฒนาการ

แหลง่ท่องเที่ยว 

-เพื่อสำหรับปรับปรุง

ซ่อมแซมโบราณสถาน 

ป้อมแผลงไฟฟา้ให้ม ี

สถานที่สวยงาม  

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น

ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โบราณสถานป้อมแผลง

ไฟฟา้ เพื่อพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยว 

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ร้อยละของ

นักท่องเที่ยวประชาชน

ที่เข้ามาเย่ียมชม

สถานที่โบราณ สถาน

ป้อมแผลงไฟฟา้ 

มีโบราณป้อมแผลง

ไฟฟา้ภายในเขต

เทศบาลให้มีสภาพ 

ที่สวยงามเพื่อเป็น

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วโลก 

สำนักปลัดฯ 

รวมท้ังสิ้น 92,200,000.- 92,200,000.- 92,200,000.- 92,200,000.-    
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แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด

งานรัฐพิธี 

-เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทุกภาคส่วน 

จัดกิจกรรมวันสำคญัต่างๆ

ในงานรัฐพิธีที่สำคญัทาง

เทศบาลกำหนด 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของข้าราชการ

ผู้บริหารและ

ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมที่ทาง

เทศบาลกำหนด 

ข้าราชการ ผู้บริหาร 

และประชาชนมสี่วน

ร่วมในกิจกรรมที่ทาง

เทศบาลกำหนด 

สำนักปลัดฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของเทศบาลฯ 

จัดเตรียมการเลือกตั้งทกุ

ระดับในเขตเทศบาล 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของประชาชน 

จำนวน 9 ชุมชนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ข้าราชการ และ

ประชาชนภายในเขตมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ทางเทศบาลกำหนด 

สำนักปลัดฯ 

3. โครงการจัดกิจกรรม

พระเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 

-เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของเทศบาลฯ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

800,000.- 800,000.- 800,000.- 800,000.- ร้อยละของประชาชน

และเจ้าหน้าที่มีส่วน

ร่วมกิจกรรม 

ข้าราชการและ

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่ทาง

เทศบาลกำหนดเกิด

ความรักและความ

สามัคค ี

สำนักปลัดฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4. โครงการจัดงาน 

วันเทศบาล 

-เพื่อให้ประชาชนตระหนกั

ถึงความสำคัญของเทศบาลฯ 

จัดกิจกรรมวันเทศบาลใน

วันที่ 24 เมษายน ของทกุป ี

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของประชาชน

และเจ้าหน้าที่มีส่วน

ร่วมกิจกรรม 

ข้าราชการและ

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่ทาง

เทศบาลกำหนด 

สำนักปลัดฯ 

5. โครงการเทศบาล

เมืองพระประแดง

พบประชาชน 

-เพื่อให้บรกิารแกป่ระชาชน

ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงทุก

ชุมชน 

จัดกิจกรรมออกหน่วย

เคลื่อนที่ให้บริการ

ประชาชนในด้านต่างๆ 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- ร้อยละของประชาชน 

จำนวน 9 ชุมชนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนภายในเขตมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ทางเทศบาลฯกำหนด 

สำนักปลัดฯ 

6. โครงการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนกังาน

เทศบาลและลูกจ้าง 

มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้พนักงาน

และลูกจ้างให้มคีวามรู้

ความเข้าในถึงระเบียบข้อ

ปฏิบัติราชการและงานใน

หน้าที่ได้ด ีและสามารถ

ให้บรกิารแบะอำนวยความ

สะดวกในการติดต่อ

ราชการของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- ร้อยละของบุคลากร

ภายในสำนักงาน

เทศบาลเข้ารับการ

ฝึกฝนและศึกษาเลา่

เรียน 

บุคลากรภายใน

สำนักงานเทศบาลมี

ประสบการณ์ในการ

ทำงานและมีการนำ

ความรู้ที่ได้นำมา

พัฒนาการปฏิบัตงิาน

ให้เกิดประสิทธภิาพ 

สำนักปลัดฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7. โครงการอบรม

ศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการ

บรหิารงานของเทศบาลให้

เป็นไปในทิศทางการ

บรหิารงานเดียวกัน 

มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้พนักงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้า

ส่วนการงาน ใหม้ีความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกบั

การบรหิารงานของ

เทศบาลและกระบวนการ

บรหิารต่างๆให้เกิด

ประโยชน์ 

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 

นำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้

จากการศึกษาดงูาน

มาประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลภายใน

เทศบาล 

สำนักปลัดฯ 

8. โครงการอบรมด้าน

การป้องกัน

ปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 

-เพื่อประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดง 

ในการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ทุจริต และประพฤติมิชอบ  

-ส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการติดตามตรวจสอบการ

ทุจริตหรอืประพฤติมิชอบใน

เทศบาล ฯลฯ 

อบรมคุณธรรมจรยิธรรม

และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของข้าราชการ

ผู้บริหารและ

ประชาชนเข้าร่วมรับ

การฝึกอบรม 

ข้าราชการ  

และผูบ้รหิารและ

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่ทาง

เทศบาลกำหนด 

สำนักปลัดฯ 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9. โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ำเพื่ออำนวย

ความสะดวกภายใน

เขตเทศบาล 

-เพื่ออำนวยความสะดวก

สำหรับคนพกิารและ

ประชาชนที่มาติดต่อ 

ภายในเขตเทศบาล 

ก่อสร้างห้องน้ำคนพกิาร

เพื่ออำนวยความสะดวก

สำหรับคนพกิารภายใน

เขตเทศบาล 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- จำนวนรอ้ยละของคน

พิการและประชาชน

เข้ารับการบรกิาร 

คนพิการและ

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลมหี้องน้ำ 

ใชใ้นการอำนวยความ

สะดวกอย่างทั่วถึง 

สำนักปลัดฯ 

10. โครงการจัดทำแผน

ที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

-เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดข้อง

ท้องถิ่น  

-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อง

มูลของท้องถิ่น -เพื่อให้การ

จัดเก็บภาษถีูกต้องแมน่ยำ 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดข้องท้องถิ่น 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ร้อยละของประชาชน

ที่มาเสียภาษีภายใน

เขตเทศบาลฯ 

ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้

เพิ่มขึน้,ท้องถิ่น

สามารถบรหิารงาน

ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ,ท้องถิ่น

มีระบบจัดเก็บภาษีที่

ถูกต้องและแม่นยำ 

กองคลงั 

11. โครงการสำรวจ

ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อ

การวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

-เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลพืน้ฐานใน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาลไปในทิศทาง

เดียวกันและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง 

จำทำโครงการประชาคม

ท้องถิ่นโดยการสำรวจ

ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาล

ภายในชุมชน จำนวน 9 

ชุมชน 

90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- สำรวจข้อมูลพืน้ฐาน

เพื่อการวางแผน

พัฒนาท้องถิน่ 

สามารถนำข้อมลู

พืน้ฐานเพื่อการ

วางแผนนำไปแก้ไข

ปัญหาและนำเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นบรรจุ

โครงการไว้ใน 

กองวิชาการฯ 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

         แผนพัฒนาสามปเีพื่อ

พัฒนาท้องถิน่ให้เกิด

ประโยชน์แก่

ประชาชนอย่าง

แท้จริง 

 

12. โครงการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแผนฯ

เพิ่มเติม 

-เพื่อใชเ้ป็นแผนในการ

กำหนดทิศทางการพัฒนา

ของเทศบาลในระยะยาวและ

นำไปเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาสามปตี่อไป 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแผนฯเพิ่มเติม 

จำนวน 40 เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแผนฯ

เพิ่มเติม 

พนักงาน ผูบ้รหิาร

สามารถนำแผน

ยุทธศาสตร์ไปเป็น

กรอบในการกำหนด

ในการจัดทำ

แผนพัฒนาสามปีใน

การพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป 

กองวิชาการฯ 

13. โครงการจัดทำ

แผนพัฒนาสามปี

และแผนฯเพิ่มเติม 

-เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

กำหนดทิศทางการพัฒนา

ของเทศบาลเป็นแผนพัฒนา

ที่มีการทบทวนโครงการปีต่อ

ปีเพื่อนำไปเป็นกรอบในการ 

จัดทำแผนพัฒนาสามปี

และแผนฯเพิ่มเติม จำนวน 

40 เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำแผนพัฒนาสาม

ปีและแผนฯเพิม่เติม 

พนักงาน ผูบ้รหิาร

สามารถนำ

แผนพัฒนาสามปทีี่มี

การทบทวนโครงการ

ปีต่อไป  

กองวิชาการฯ 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

  ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ

งบประมาณต่อไป 

      เพื่อนำไปเป็นกรอบใน

การดำเนินการจัดทำ

เทศบัญญตัิ

งบประมาณเพื่อ

กำหนดทิศทางการ

บรหิารของเทศบาล

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

14. โครงการจัดทำแผน

ดำเนินงานและแผนฯ

เพิ่มเติม 

-เพื่อใชเ้ป็นแผนในการ

กำหนดห้วงระยะเวลา 

ในการดำเนินการของ

เทศบาลปีต่อป ี

จัดทำแผนดำเนินงานและ

แผนฯเพิ่มเติม จำนวน 40 

เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำแผนดำเนินงาน

และแผนฯเพิ่มเติม 

พนักงาน ผูบ้รหิาร

สามารถนำแผน

ดำเนินงานทีก่ำหนด

ห้วงระยะเวลาในการ

ดำเนินงานทิศทาง

บรหิารของเทศบาล

เมืองพระประแดงให้มี

ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการฯ 

 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15. โครงการจัดทำเทศ

บัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจำปี

และเทศบญัญัติฯ

เพิ่มเติม 

-เพือ่ใช้เป็นงบประมาร

กำหนดการบรหิาร

งบประมาณของพนกังาน

และผูบ้รหิารท้องถิ่นในการ

พัฒนาท้องถิน่ให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

จัดทำเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีและเทศบญัญตัิฯ

เพิ่มเติม จำนวน 40 เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีและเทศ

บัญญัติฯเพิม่เติม 

พนักงาน ผู้บริหาร

สามารถนำเทศ

บัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจำปีไป

กำหนดการบรหิาร

ของเทศบาลเมือง 

พระประแดงให้มี

ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการฯ 

16. โครงการจัดทำแผน

รายงานติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี

นำไปสู่การปฏิบัติ

และแผนฯเพิ่มเติม 

-เพื่อใชเ้ป็นรายงานผลที่

กำหนดการติดตามและ

ประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ

ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม

ปีนำไปสู่การปฏิบัติร้อยละ

ของแผนที่นำไปปฏิบัติที่เกิด

ประสิทธิภาพต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

จัดทำแผนรายงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

สามปีนำไปสู่การปฏิบัติ

และแผนฯเพิ่มเติม  

จำนวน 40 เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำแผนรายงาน

ติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

สามปีนำไปสู่การ

ปฏิบัติและแผนฯ

เพิ่มเติม 

พนักงาน ผูบ้รหิาร

สามารถนำรายงาน

ผลการติดตามมาเป็น

ตัวชี้วัดโครงการที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

นำไปสู่การปฏิบัตงิาน

ร้อยละของแผนที่

นำไปปฏิบัติที่เกิด

ประสิทธิภาพต่อ

การกพัฒนาท้องถิ่น 

กองวิชาการฯ 

 

 

แบบ  ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17. โครงการจัดทำ

รายงานการ

ปฏิบัติงานของ

นายกเทศมนตรีเมือง

พระประแดงที่ได้

แถลงนโยบายต่อ

สภาเทศบาลเป็น

ประจำทุกป ี

-เพื่อใชเ้ป็นรายงานผลที่

กำหนดจำนวนโครงการที่

นายกเทศมนตรีดำเนินการปี

ต่อปีและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาลให้

ทราบเป็นประจำทุกป ี

จัดทำรายงานการ

ปฏิบัติงานของ

นายกเทศมนตรีเมืองพระ

ประแดงที่ไดแ้ถลงนโยบาย

ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำ

ทุกปี จำนวน 40 เล่ม 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จัดทำรายงานการ

ปฏิบัติงานของ

นายกเทศมนตรี 

เมืองพระประแดงที่ได ้

แถลงนโยบายต่อสภา

เทศบาลเป็น 

ประจำทุกป ี

พนักงาน ผู้บริหาร

สามารถนำรายงาน

ผลการติดตามจำนวน

โครงการที่

นายกเทศมนตรี

ดำเนินการปีต่อป ี

และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อสภา

เทศบาลให้ทราบเป็น

ประจำทุกป ี

กองวิชาการฯ 

18. โครงการจัดทำ

หนังสือรายงาน

กิจการเทศบาล

ประจำปี 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัเป็น

ประจำทุกป ี

จัดทำหนงัสือรายงาน

กิจการเทศบาลประจำปี 

จำนวนเล่มตามที่เทศบาล

กำหนด 

700,000.- 700,000.- 700,000.- 700,000.- จัดทำหนงัสือรายงาน

กิจการเทศบาล

ประจำปี 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดงเพิ่ม

มากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

19. โครงการจัดทำ

โปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงาน

ประเพณีแข่งเรือของ

เทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัให้

ประชาชนทราบ 

จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

งานประเพณแีขง่เรือ

จำนวนโปสเตอร์ตามที่

เทศบาลกำหนด 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จัดทำโปสเตอร์

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานประเพณี

แข่งเรือจำนวน

โปสเตอร์ตามที่

เทศบาลกำหนด 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดงเพิ่ม

มากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

20. โครงการจัดทำ

โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงาน

ประเพณีลอยกระทง

ของเทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัให้

ประชาชนทราบ 

จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

งานประเพณลีอยกระทง

ของเทศบาล จำนวน

โปสเตอร์ตามที่เทศบาล

กำหนด 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จัดทำโปสเตอร์

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานประเพณี

ลอยกระทงของ

เทศบาล 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดง 

เพิ่มมากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

21. โครงการจัดทำ

โปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กจิกรรมงานประเพณี

สงกรานต์พระประแดง

ของเทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพะประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัให้

ประชาชนทราบ 

จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

งานประเพณสีงกรานต์

พระประแดงของเทศบาล

จำนวนโปสเตอร์ตามที่

เทศบาลกำหนด 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จัดทำโปสเตอร์

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานประเพณี

สงกรานต์พระ

ประแดงของเทศบาล 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดงเพิ่ม

มากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.1  แผนงานงานบริหารทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

22. โครงการจัดทำ

โปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงาน

ประเพณีต่างๆของ

เทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัให้

ประชาชนทราบ 

จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

งานประเพณตี่างๆของทศ

บาล จำนวนโปสเตอร์

ตามที่เทศบาลกำหนด 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จัดทำโปสเตอร์

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานประเพณี

ต่างๆของทศบาล 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดงเพิ่ม

มากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

23. โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการ

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์

งานกิจกรรมและ

ประเพณีต่างๆของ

เทศบาล 

-เพื่อเผยแพร่การทำงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดงใน

กิจกรรมต่างๆที่สำคญัให้

ประชาชนทราบ 

ให้การสนับสนุน

งบประมาณหน่วยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกบัการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งาน

กิจกรรมและประเพณี

ต่างๆ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- สนับสนุนงบประมาณ

หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการ

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งาน

กิจกรรมและประเพณี

ต่างๆของเทศบาล 

ประชาชนไดรั้บทราบ

ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมที่สำคญั

ต่างๆของเทศบาล

เมืองพระประแดงเพิ่ม

มากขึน้ 

กองวิชาการฯ 

 

 

 

 

แบบ  ผ.01 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

187 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการที่ : 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ : 6: แนวทางการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมอืงการบริหาร 

 6.2  แผนงานงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับ

ทุนการศึกษา 

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

สำหรับทุนการศึกษาสำหรับ

พนักงาน ผูบ้รหิารท้องถิ่น 

เข้ารับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

เพือ่เพิ่มพูนความรู้และเกิด

ความเชี่ยวชาญในการ

ทำงานในหน้าที่เพิ่มมากขึน้ 

พนักงาน และผูบ้รหิาร

เทศบาลเข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

และปฏิบตัิตามระเบียบ

การขอรับทุนการศึกษา 

1,000.- 1,000.- 1,000.- 1,000.- ร้อยละของบุคลากร

ภายในสำนักงาน

เทศบาลเข้ารับการ

ฝึกฝนและศึกษาเลา่

เรียน 

บุคลากรภายใน

สำนักงานเทศบาลฯ 

นำความรู้ที่ได้นำมา

พัฒนาการปฏิบัตงิาน

ให้เกิดประสิทธภิาพ

มากย่ิงขึน้ 

สำนักปลัดฯ 

รวมท้ังสิ้น 7,751,000. 7,751,000. 7,751,000. 7,751,000.    

รวมท้ังหมด  458,598,200.- 459,331,000.- 460,118,800.- 460,961,600.-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4  ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และการจราจร 

          

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 1,500,0000.- 2 1,500,0000.- 2 1,500,0000.- 2 1,500,0000.- 8 6,000,0000.- 

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 11 18,200,000.- 11 18,200,000.- 11 18,200,000.- 11 18,200,000.- 44 72,800,000.- 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 240,259,000.- 12 240,259,000.- 12 240,259,000.- 12 240,259,000.- 48 961,036,000.- 

1.4 แผนงานงบกลาง 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 4 400,000.- 

รวมรวมท้ังสิ้น 26 260,059,000.- 26 260,059,000.- 26 260,059,000.- 26 260,059,000.- 104 1,040,236,000.- 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

          

2.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 4 100,000.- 

2.2 แผนงานการศึกษา 32 37,900,800.- 35 38,290,800.- 35 38,290,800.- 35 38,290,800.- 137 152,773,200.- 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 25 2,450,000.- 23 2,330,000.- 23 2,330,000.- 23 2,330,000.- 94 9,440,000.- 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 11,577,400.- 3 12,310,200.- 3 13,098,000.- 3 13,940,800.- 12 50,926,400.- 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 4 6,800,000.- 7 6,950,000.- 7 6,950,000.- 7 6,950,000.- 25 27,650,000.- 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 6 887,000.- 6 887,000.- 6 887,000.- 6 887,000.- 24 3,548,000.- 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 12 11,850,000.- 9 11,460,000.- 9 11,460,000.- 9 11,460,000.- 39 46,230,000.- 

2.8 แผนงานการพาณิชย์ 1 40,000.- 1 40,000.- 1 40,000.- 1 40,000.- 4 160,000.- 

รวมท้ังสิ้น 84 71,605,200.- 85 72,368,000.- 85 73,155,800.- 85 73,998,600.- 339 291,127,600.- 

 

 

แบบ  ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4  ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

          

3.1 แผนงานสาธารณสุข 4 1000,0000.- 4 1000,0000.- 4 1000,0000.- 4 1000,0000.- 16 4000,0000.- 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 26,123,000.- 5 26,093,000.- 5 26,093,000.- 5 26,093,000.- 21 104,402,000.- 

รวมท้ังสิ้น 10 26,223,000.- 9 26,193,000.- 9 26,193,000.- 9 26,193,000.- 37 104,802,000.- 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม 

การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง 

          

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 160,000.- 3 160,000.- 3 160,000.- 3 160,000.- 12 640,000.- 

4.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 600,000.- 2 600,000.- 2 600,000.- 2 600,000.- 8 2,400,000.- 

รวมท้ังสิ้น 5 760,000.- 5 760,000.- 5 760,000.- 5 760,000.- 20 3,040,000.- 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

          

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 12 368,800,000.- 

รวมท้ังสิ้น 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 3 92,200,000.- 12 368,800,000.- 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

          

6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 23 7,750,000.- 23 7,750,000.- 23 7,750,000.- 23 7,750,000.- 92 31,000,000.- 

6.2 แผนงานงบกลาง 1 1,000.- 1 1,000.- 1 1,000.- 1 1,000.- 4 4,000.- 

รวมท้ังสิ้น 24 7,751,000.- 24 7,751,000.- 24 7,751,000.- 24 7,751,000.- 96 31,004,000.- 

รวมท้ังหมด 152 458,598,200.- 152 459,331,000.- 152 460,118,800.- 152 460,961,600.- 608 1,839,009,600.- 

 

แบบ  ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ในสำนักงานเทศบาล 

เมืองพระประแดงในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

-จัดซือ้ชุดไมค์ประชุม 

แบบก้านยาวชนดิไร้สาย  

มีระบบป้องกันเสียงสะท้อน  

จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย

ไมค์โครโฟน ชนิด Digital 

Wireless ระบบ UHF 

ประกอบด้วยไมค์ลอย 2 ตัว 

พร้อมขาตั้งไมค์ และเคร่ือง

บันทึกเสียงห้องประชุม 

2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- กองวิชาการฯ 

 

2. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

-จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึก (Inkjet Printer) สำหรับ

ขนาด A3 จำนวน 1 เคร่ือง 

7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- กองวิชาการฯ 

3. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ตัว 

65,000.- 65,000.- 65,000.- 65,000.- กองวิชาการฯ 

4. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้ขาตั้งไมค์โครโฟนสาย

สำหรับใช้ในการจัดประชุม 

 ชั้น 4 และชั้น 2 จำนวน 4 ตัว 

ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 

12,000.- 12,000.- 12,000.- 12,000.- กองวิชาการฯ 

5. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  

ชนิดไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู 

จำนวน  1 เคร่ือง ตามราคามา

ฐานครุภัณฑ์  

 

37,000.- 37,000.- 37,000.- 37,000.- กองวิชาการฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

6. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้ขาตั้งไมค์โครโฟนชนิด

ตั้งพืน้แบบก้ามบูมสำหรับใช้ใน

การจัดประชุม ขั้น 4 และชั้น 2 

จำนวน 4 ตัว และชั้น 2 จำนวน 

4 ตัว ราคา ไม่เกิน 2,500 บาท 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- กองวิชาการฯ 

7. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้ขาตั้งไมค์โครโฟน 

แบบยืนสำหรับใช้ในการจัดการ

ประชุม ชั้น 4 และชั้น 2 

จำนวน 4 ตัว ราคาไม่เกิน 

1,500 บาท 

6,000.- 6,000.- 6,000.- 6,000.- กองวิชาการฯ 

8. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้ขาตั้งไมค์ประชุม 

แบบตั้งโต๊ะ ชนิดไร้สาย 

สำหรับใช้ในการจัดการประชุม 

ชั้น 4 จำนวน 1 ชุด ราคาไม่

เกิน 70,000 บาท 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- กองวิชาการฯ 

9. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองสำรองไฟฟ้า

ขนาด800 VA จำนวน 1 เคร่ือง  

2,800.- 2,800.- 2,800.- 2,800.- กองวิชาการฯ 

10. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมต่างๆให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสารในการ

ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม

ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

-ติดตั้งจอแสดงภาพป้าย

ประชาสัมพันธ์ LED Full Color 

จำนวน 2 ป้าย ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 2 เมตร หรือขนาด

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 

ความละเอยีดระยะห่างหลอด

ไม่เกิน PITCH8 พร้อมเคร่ืองรับ  

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- กองวิชาการฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

     สัญญาณและอุปกรณ์ควบคุม

และติดตัง้ จำนวน 2 ชุด   

     

11. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 

เคร่ือง  

19,800.- 19,800.- 19,800.- 19,800.- กองวิชาการฯ 

12. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

 

-เพื่อใชป้้องกันการเกิด

เหตุโจรกรรมทรัพย์สิน

ภายในสำนักงานเทศบาล

และป้องกันการสญูหาย

ทรัพย์สินของทางราชการ 

-จัดซือ้เคร่ืองตู้เซฟนิรภัย 

จำนวน 1 ตู้ (จัดซือ้ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก

งบประมาณ 

26,000.- 26,000.- 26,000.- 26,000.- กองคลงั 

13. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ในกองคลงัเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

-จัดซือ้คอมพิวเตอร์สำหรับ

สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิว้) จำนวน 3 ชุด 

(จัดซือ้ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) 

48,000.- 48,000.- 48,000.- 48,000.- 

 

กองคลงั 

14. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ในกองคลงัเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองโนต้บุ๊กสำหรับ

งานสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง 

(จัดซือ้ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) 

16,000.- 16,000.- 16,000.- 16,000.- กองคลงั 

15. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ในกองคลงัเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สำนักงานพรอ้มเคร่ืองสำรอง

ไฟฟา้และชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบสทิธิการใช้

งานประเภทติดตัง้มาโรงงาน  

23,000.- 23,000.- 23,000.- 23,000.- กองคลงั 

 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

     (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม

กฎหมาย จำนวน 1 เคร่ือง 

     

16. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองคลงัเป็นไปด้วยความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  

ชนิดไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู 

จำนวน  1 เคร่ือง เคร่ืองละ 

37,000 บาท 

37,000.- 37,000.- 37,000.- 37,000.- กองคลงั 

17. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 

-เพื่อให้มีเคร่ืองปั๊มน้ำที่ใช้

งานและมีมาตรฐานที่ด ี

-จัดซือ้เคร่ืองปั๊มน้ำ  

จำนวน 1 เคร่ือง 

25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- สำนักปลัดฯ 

18. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สำหรับสำนักงาน (จอภาพไม่

น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 2 

เคร่ือง  

32,000.- 32,000.- 32,000.- 32,000.- สำนักปลัดฯ 

19. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

 

เพื่อให้มีเครืองมือเคร่ืองใช้

ที่ทันสมัยในการบริการ

ภายในสำนักงานเทศบาล 

จัดซือ้เคร่ืองดดูฝุ่น ขนาด 25 

ลิตร จำนวน 1 เคร่ือง ราคา

พร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่น

ได ้ขนาด 25 ลิตร ใชใ้น

สำนักงานเทศบาลเมืองพระ

ประแดง (จัดซือ้ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก

งบประมาณ 

14,000.- 14,000.- 14,000.- 14,000.- สำนักปลัดฯ 

20. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

 

-เพื่อใชใ้นสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง

ให้มีความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 

จำนวน 5 เคร่ือง ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

166,000.- 166,000.- 166,000.- 166,000.- สำนักปลัดฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

21. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น -เพื่อใชใ้นสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง

ให้มีความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้รถกอล์ฟไฟฟา้  

ขนาด 23 ที่นัง่ จำนวน 3 คัน  

2,250,000.- 2,250,000.- 2,250,000.- 2,250,000.- สำนักปลัดฯ 

22. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง

ให้มีความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองสำรอง

ไฟ จำนวน 1 ชุด  

 

 

25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- สำนักปลัดฯ 

23. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

-เพื่อใชใ้นสำนักงาน

เทศบาลเมืองพระประแดง

ให้มีความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นยิ่งขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

พร้อมติดตั้งถงัหมกึพิมพ์ Ink 

Tank Printer จำนวน 1 เคร่ือง 

 

4,300.- 4,300.- 4,300.- 4,300.- สำนักปลัดฯ 

24. แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 

-เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

พร้อมระบบประกาศ ชนิดไร้

สายภายในเขตเทศบาล 

 

10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- สำนักปลัดฯ 

25. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร  

-เพื่อใชร้ะบายน้ำภายใน

เขตเทศบาลและป้องกันน้ำ

ท่วมภายในเขตเทศบาล 

-จัดซือ้เคร่ืองสูบน้ำแบบจุ่มแช่

ใตน้้ำ (Submersible Pump) 

พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

และอุปกรณ์ประกอบบ่อสูบนำ้ 

จำนวน 2 เคร่ือง  

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- สำนักปลัดฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

26. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง 

-เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ตดิ

ค้างในกลุม่ควันก๊าซพษิ

และที่อับอากาศและการ

กู้ภัยที่เกี่ยวพันกับสารเคมี

มีความปลอดภัย,และ 

เพื่อทดแทนของเดมิที่

หมดอายุการใชง้าน 

-จัดซือ้ชุดดบัเพลิงป้องกนั

ความร้อน (Fire Suit) จำนวน 

12 ชุด และชุดป้องกันสารเคมี 

Leve LA จำนวน 4 ชุด 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- สำนักปลัดฯ 

27. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

บรรเทาสาธารณภัยให้ดี

ขึน้ 

-จัดซือ้รถยนต์ดับเพลงิ

อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 

3,300,000.- 3,300,000.- 3,300,000.- 3,300,000.- สำนักปลัดฯ 

28. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

บรรเทาสาธารณภัยให้ดี

ขึน้ 

-จัดซือ้รถยนต์ดับเพลงิชนิด

บันได ชนิด 10 ล้อ ความสูง

ของกระเช้าไม่น้อยกว่า 25 

เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด

ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ 

พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเคร่ืองตัด

ถ่าวไฮครอลิค จำนวน 1 คัน 

28,000,000.- 28,000,000.- 28,000,000.- 28,000,000.- สำนักปลัดฯ 

29. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 

 

-เพื่ออำนวยความสะดวก

และบรรเทาความเดือน

ร้อนของประชากรใน

เทศบาลเมืองพระประแดง 

-จัดซือ้เคร่ืองสบูน้ำไดโว่ 

พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

และอุปกรณ์ประกอบ  

จำนวน 2 เคร่ือง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- สำนักปลัดฯ 

30. แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้รถยนต์ดับเพลงิ

อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 

3,300,000.- 3,300,000.- 3,300,000.- 3,300,000.- สำนักปลัดฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 



 

196 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

31. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อความเป็นระเบียบใน

การจัดเก็บเอกสาร 

-จัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

ชนิดประตู 2 บาน จำนวน 2 ตู ้

6,400.- 6,400.- 6,400.- 6,400.- กองการศึกษา 

32. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงาน 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองพมิพ์พร้อมโต๊ะวาง 

จำนวน 2 ชุด 

 

160,000.- 160,000.- 160,000.- 160,000.- กองการศึกษา 

33. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อจัดซือ้โต๊ะเก้าอี้

สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นให้

เพียงพอต่อการใชง้านและ

จำนวนนักเรียน (โรงเรียน

เทศบาลป้อมแผลงไฟฟา้) 

-จัดซือ้โต๊ะเก้าอีส้ำหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 100 ชุด 

(ราคาชุดละ 2,000 บาท) 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- กองการศึกษา 

34. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยสะดวกในการ

ทำงาน 

-จัดซือ้เกา้อี้ให้เพียงพอต่อ

เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ตัว  

ราคาตัวละ 4,000 บาท  

จัดซือ้ปีละ 2 ตัว 

8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- กองการศึกษา 

35. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อจัดซือ้โต๊ะเก้าอี้

สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นให้

เพียงพอต่อการใชง้านและ

จำนวนนักเรียน (โรงเรียน

เทศบาลวัดทรงธรรม) 

-จัดซือ้โต๊ะเก้าอีส้ำหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 100 ชุด 

(ราคาชุดละ 2,000 บาท) 

200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- กองการศึกษา 

36. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

นาฎศิลป ์

-เพื่อใชใ้นงานประเพณี

ต่างๆ 

 

-จัดซือ้ฆอ้ง จำนวน 1 ชุด 

 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- กองการศึกษา 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

37. แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อให้อำนวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน

อย่างเพียงพอ 

-จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ชนิดแขวนไม่เกิน 36,000 บีทียู 

จำนวน 1 เคร่ือง พร้อมติดตั้ง 

43,500.- 43,500.- 43,500.- 43,500.- กองการศึกษา 

38. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองกองสาธารณสุข

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18.5 นิว้ มหีน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU)              

ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 

Core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า        

3.3 GHZ ความจำหลัก (RAM) 

ชนิด DDRM3 หรือดีกว่า    

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Soild State Didk 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า             

หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย             

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Networkinterface             

แบบ 10/100/1000 Base-t 

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า  

1 ช่องมแีป้นพิมพแ์ละเม้าส์  

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่                       

มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600:1 

 

16,000.- 16,000.- 16,000.- 16,000.- กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

39. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองกองสาธารณสุข

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 

สำหรับใช้ในสำนักงานมีความ

ละเอยีดในการพิมพ์ ไม่น้อย

กว่า 600X600 cpi มีความเร็ว

ในการพมิพ์ร่างไม่น้อยกว่า                

18 หนา้ ต่อนาที (PPm)                     

มีหน่วยความจำ (Memory)                  

ไม่น้อยกว่า 2 MB มีข่อง

เชื่อมต่อ (Interface) ขนาดแบบ 

Parallel หรือ USB 2.0               

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง สามารถใชไ้ดก้ับ A4 

,Letter ,Legal และ custom 

โดยมีถาด ใส่กระดาษไม่น้อย

กว่า 150 แผ่น 

3,300.- 3,300.- 3,300.- 3,300.- กองสาธารณสุขฯ 

40. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-มียานหาหนะไวใ้นการ

ปฏิบัติงานในกิจกรรม

ต่างๆและให้บริการแก่

ประชาชนในเขตเทศบาล 

-จัดซือ้รถจักรยานยนต์  

ขนาด 120 ซซีี แบบเกียร์

อัตโนมัติ จำนวน 1 คนั  

เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

 

 

55,000.- 55,000.- 55,000.- 55,000.- กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

41. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
-มีตู้เหล็กสำหรับไว้ใช้เก็บ

เอกสารอย่างเพียงพอ 

จัดซือ้ตู้เหลก็เกบ็เอกสารบาน

เลื่อนกระจก จำนวน 2 ชุด 

เพื่อใชใ้นการเก็บเอกสาร 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- กองสาธารณสุขฯ 

42. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร -มีเคร่ืองสบูน้ำเพื่อไว้ใช้ใน

กิจการภายในศูนย์บริการ

สาธารณสุข 

-จัดซือ้เคร่ืองปั๊มน้ำอัตโนมัติ 

จำนวน 1 เคร่ือง 

15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- กองสาธารณสุขฯ 

43. แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
-มีตู้เหล็กสำหรับไว้ใช้เก็บ

เอกสารอย่างเพียงพอ 

จัดซือ้ตู้เหลก็เกบ็เอกสารบาน

เลื่อนทึบ จำนวน 2 ชุด 

 เพื่อใชใ้นการเก็บเอกสาร 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- กองสาธารณสุขฯ 

44. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

-จัดซือ้รถยนต์บรรทุกขยะ 

มูลฝอย แบบยกชนิด 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 

200 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง

ติดตั้งเคร่ืองยกภาชนะรองรับ

มูลฝอยมีปรมิาณความจุไม่

น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ภาชนะ

รองรับมูล (จำนวน 2 ชุด/คัน) 

สรา้งด้วยเหล็กปลอมสนมิ 

-ติดตั้งสญัญาณไฟวับวาว 

แบบแผงสั้น มีจานโคง้กระจก 

แบ่งเปน็ 5 ช่อง  

แบบมัลติริเฟลก็เตอร์  

ให้แสงวบัวาว ไม่น้อยกว่า 400 

คร้ัง/นาที จำนวน 1 คัน 

 

4,200,000.- 4,200,000.- 4,200,000.- 4,200,000.- กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

45. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 
-จัดซือ้รถยนต์ดูดโคลน 

จำนวน 1 คัน 

27,000,000.- 27,000,000.- 27,000,000.- 27,000,000.- กองสาธารณสุขฯ 

46. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

-จัดซือ้รถบบรรทุกขยะชนิด 

อัดท้าย 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 

 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้า 

ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  

ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 

7 ลบ.ม. พร้อมชุดอัดท้าน

ทำงานด้วยระบบไฮครอลิค 

แรงดันสงูสุดไม่น้อยกว่า 

2,500 ปอนด์/ตารางนิว้ 

จำนวน 1 คัน 

2,200,000.- 2,200,000.- 2,200,000.- 2,200,000.- กองสาธารณสุขฯ 

47. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

-จัดซือ้รถสามล้อแดง  

จำนวน 2 คัน เคร่ืองยนต์  

110 ซซีี 4 เกียร์ จำนวน 2 คัน 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- กองสาธารณสุขฯ 

48. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

-จัดซือ้รถบบรรทุกน้ำ ชนิด 6 

ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ ไม่

น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งถัง

บรรจุน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 

8,000 ลิตร พร้อมเคร่ืองสูบน้ำ

แรงดันสงู จำนวน 1 คัน 

 

 

 

2,700,000.- 2,700,000.- 2,700,000.- 2,700,000.- กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

49. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 

 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

ควบคุมและป้องกันโรค            

ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำ

โรค 

-จัดซือ้เคร่ืองพ่นหมอกควัน 

ปรมิาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่

น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถัง

บรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 

กำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 

25 แรงม้า จำนวน 1 เคร่ือง 

59,000.- 59,000.- 59,000.- 59,000.- กองสาธารณสุขฯ 

50. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

จัดซือ้รถบรรทุกขยะแบบอัด

ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 

6,000 ซีซี หรือกำลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า  

170 กิโลวัตต์ แบบอัดทา้ย ตู้

บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุ

ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลกูบาศก์

เมตร และสามารถรับน้ำหนกั

มูลฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 5,000 

กิโลกรัม น้ำหนกัของรถรวม

น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 

12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้าย

ทำงานด้วยระบบไฮดรกลิก 

สามารถผลิตแรงดันสูงสดุไม่

น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ

ตารางนิว้ มีโคมไฟสญัญาณ

วับวามสีเหลือง 1 ดวง  

จำนวน 1 คัน 

2,400,000.- 2,400,000.- 2,400,000.- 2,400,000.- กองสาธารณสุขฯ 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

51.. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดขีึน้ 

-จัดซือ้รถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ ไม่น้อย

กว่า 240 แรงม้า (ติดตัง้ถงั

บรรจุน้ำความจุไม่น้อยกว่า 

8,000 ลิตร พร้อมเคร่ืองสูบน้ำ

แรงดันสงู) จำนวน 1 คัน 

2,700,000.- 2,700,000.- 2,700,000.- 2,700,000.- กองช่าง 

52. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 

และขนสง่ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้รถจักรยานยนต์สามล้อ 

ชนิดเคร่ืองยนต์ 125 ซีซี 

จำนวน 2 เคร่ือง 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- กองช่าง 

53. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 

 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ให้สะดวดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองปั๊มน้ำมอเตอร์ 

ขนาด 1 HP (0.75)  

ขนาดท่อ Ø 3 นิว้  

จำนวน 2 ตัว 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- กองช่าง 

54. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองสวัสดกิารสังคมเป็นไป

ด้วยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA จำนวน 1 

เคร่ือง 

2,800.- 2,800.- 2,800.- 2,800.- กองสวัสดกิารฯ 

55. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน  

-เพื่อให้บรกิารประชาชน

ที่มาใชบ้รกิารที่ศูนย์ออก

กำลังกาย (Fitness center) 

เทศบาล 

-จัดซือ้พัดลมเพดาน  

จำนวน 5 ตัว 

7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- กองสวัสดกิารฯ 

 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

56. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อมีถงัลมไว้ใช้ที่ศูนย์

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

Fitness center 

-จัดซือ้ถงัลมขนาดไม่ต่ำกว่า 

148 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

22,000.- 22,000.- 22,000.- 22,000.- กองสวัสดกิารฯ 

57. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองสวัสดกิารสังคมเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 1 เคร่ือง 

16,000.- 16,000.- 16,000.- 16,000.- กองสวัสดกิารฯ 

58. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อให้อำนวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน

อย่างเพียงพอ 

-จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ชนิดแขวนไม่เกิน 15,000 บีทียู 

จำนวน 1 เคร่ือง พร้อมติดตั้ง 

26,000.- 26,000.- 26,000.- 26,000.- กองสวัสดกิารฯ 

59. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กีฬา -เพื่อให้บรกิารประชาชน

ไดอ้ย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองออกกำลงักาย 

เช่น ม้าโยก ลู่วิ่งไฟฟา้ 

จักรยาน เป็นต้น 

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- กองสวัสดกิารฯ 

60. แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

-เพื่อให้การปฏิบัตงิานใน

กองสวัสดกิารสังคมเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึก (Inkjet Printer) สำหรับ

ขนาด A3 จำนวน 1 เคร่ือง 

7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.- กองสวัสดกิารฯ 

61. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น -เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เต้นท์ผา้ใบ  

จำนวน 10 หลงั 

550,000.- 550,000.- 550,000.- 550,000.- กองช่าง 

62. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น -เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้นัง่ร้านเหลก็สำเร็จรูป 

จำนวน 20 ชุด 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- กองช่าง 

แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

63. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ 

-เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน

ในสำนักงานเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

-จัดซือ้กล้องถ่ายรูประบบ

ดิจิตอล จำนวน 1 เคร่ือง 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- กองช่าง 

64. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อื่น -เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้กระดานพืน้เวที  

จำนวน 50 ชุด 

250,000.- 250,000.- 250,000.- 250,000.- กองช่าง 

65. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้ตู้เชื่อมไฟฟา้  

สามารถเลือกใชค้วามถี ่

ไดท้ั้ง 220 โวลต์ และ 580 

โวลต์ จำนวน 1 เคร่ือง 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- กองช่าง 

66. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

-จัดซือ้เคร่ืองพิมพ์พล๊อตเตอร์ 

หน้ากว้าง ขนาด 24 นิว้  

พิมพ์ได้ทั้ง กระดาษ A4-A1 

65,000.- 65,000.- 65,000.- 65,000.- กองช่าง 

67. แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 

-เพื่อใชอ้ำนวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน 

(สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพระประแดง) 

-จัดซือ้เคร่ืองโทรสาร  

จำนวน 1 เคร่ือง 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- สถานธนานุบาล 

68. แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 

-เพื่อใชอ้ำนวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน 

(สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพระประแดง) 

-จัดซือ้เคร่ืองปั๊มน้ำ  

จำนวน 1 เคร่ือง 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- สถานธนานุบาล 

 

แบบ  ผ.08 



 

205 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

69. แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน (สถานธ

นานุบาลเทศบาลเมือง 

พระประแดง) 

-จัดซือ้เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 

จำนวน 2 เคร่ือง 

6,400.- 6,400.- 6,400.- 6,400.- สถานธนานุบาล 

70. แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอย่างแม่นยำ 

ถูกต้อง รวดเร็ว (สถานธ

นานุบาลเทศบาลเมือง 

พระประแดง) ,เพื่อแก่

ประชาชนที่มาใชบ้รกิาร 

-จัดซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระบบสถานธนานบุาล  

จำนวน 1 ชุด 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- สถานธนานุบาล 

71. แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อใชอ้ำนวยความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน

แม่นยำ รวดเร็ว (สถานธ

นานุบาลเทศบาลเมือง 

พระประแดง),เพื่อให้

ประชาชนที่มาใชบ้รกิาร 

-จัดซือ้โปรแกรมส่วนเชื่อมโยง

บันทึกข้อมลูบัตรประชาชน

แบบ SMTART CARD  

จำนวน 1 ชุด 

13,000.- 13,000.- 13,000.- 13,000.- สถานธนานุบาล 

รวม 103,159,700.- 103,159,700.- 103,159,700.- 103,159,700.-  

 

 



 
206 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ 5 การตดิตามและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำ

หนา้ที่ตดิตามและประเมินผลการพัฒนา 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน 

 2.ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน 

 3.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน 

 4.หัวหน้าส่วนการบริหาร ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 

 5.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน 

 โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนา้ที่ประธานคณะกรรมการและ

คณะกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การติดตาม 

  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้แผนการ

ดำเนินงานประจำปี เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยมีการ

ประชุมเพื่อติดตามในเดือน มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม มีการกำหนดแนวทางการติดตาม

เป็นร้อยละ ความก้าวหน้าของโครงการ และใหส้ำนัก/กอง รวบรวมให้กองวิชาการและแผนงาน ภายใน

วันที่ 5 ของเดือน 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดั งกล่ าว ข้อ  29 ได้กำหนดอำนาจหน้า ที่ ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

  1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2.ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

หา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้

จำต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่าง

จะแสดงใหเ้ห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง

ต่อวิวัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใหไ้ด้ขอ้มูล ข้อเท็จจรงิ อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจรงิที่

เกิดขึ้น 
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แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี 

 การติดตาม (Evaluation) 

  การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาสี่ปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการติดตามได้ เช่น Gant 

Chart) จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรอืแผนพัฒนาสี่ปีมี

การดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรอืไม่ แผนการดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการตดิตามผลการดำเนนิงานดังกล่าวได้แล้ว 

 การประเมินผล (Evaluation) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมเีกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ

ตัวชี้วัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์

การประเมนิโครงการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 

  ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievenmant) 

  เป็นการประเมนิ ความสำเร็จโดยการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลของ

องค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยใหส้าธารณชน

ทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน อาจเป็นทุก

ไตรมาส หรือผลการดำเนินงานประจำปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย

เชงิกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชีว้ัดที่สำคัญ 2 ประการ คือ 

1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ผลผลิตในภาพรวม (Overall Outputs) เป็นการประเมนิผลผลติเทียบกับ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร                   

ในสายตาของสมาชิกขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะเป็นพลวัต 

(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

 

 

 



 
209 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2. ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation Outputs) เป็นการประเมนิผลโดย 

พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วย

กำลังคนระดับการบริการต่อหน่วยเวลาสัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน 

สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non-Performing Loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการ

สาธารณะประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรขององค์กรการประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คอื 

1. การเข้าถงึ เน้นความสำคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้้อยโอกาส 

ในสังคมใหไ้ด้รับบริการสาธารณะ 

2. การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับ 

ประชาชน 

3. การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรอื 

ผลตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในสังคม 

4. ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อหลักประกันเรื่องสทิธิและโอกาสในการ 

ได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บรกิาร 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คอื 

1. สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชีว้ัดขีดความสามารถในการให้บริการและ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความทั่วถงึและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ ความ 

ครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

3. ความถี่ในการให้บรกิาร เป็นตัวชีว้ัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 

สม่ำเสมอต่อภารกิจนัน้หรอืไม่ 

4. ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการ 

บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐาน

การบริการไว้เป็นแนวทาง 
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เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คอื 

1. พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชีว้ัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม  

พิจารณา พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 

2. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

3. การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชีว้ัดที่มคีวามสำคัญเพื่อให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับการคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย                   

ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

และ 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการ

ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ประการ คอื 

1. การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน 

ผูร้ับบริการและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชีถ้ึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

3. มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชีว้ัดถึงความพรอ้มในการ 

แก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้

สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การ

ให้ 

ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉย

ต่อปัญหา 
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เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ประการ คอื 

1.ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชีว้ัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของ

หน่วยงานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของ

หน่วยงาน 

เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 ประการ คอื 

1.ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ

เสียหายจากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่

เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนนขวางทางนำ้หลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ 

2.ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในฟื้นฟู

บูรณะความเสียหายที่เกิดขึน้ 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria 

and indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมอืในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน

การดำเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการ

บรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า หรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร 

(Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมนิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attibutes) 

1 .สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

-ผลต่างระหว่างเป้าหมาย

กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

2.ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

ในสังคม 

การเข้าถึง 

การจัดสรรทรัพยากร 

กรกระจายผลประโยชน์ 

ความเสมอภาค 

-ป ริ ม าณ แ ล ะคุ ณ ภ าพ

ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรต่อ

คน 

-ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ที่ แ ต่ ล ะ

กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละ

ครั้ง 

-การไม่ เลือกปฏิบัติและ/

หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็น

คุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ

ให้บริการ 

สมรรถนะของหน่วยงาน 

ความทั่วถึงและเพียงพอ 

ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

-พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายาที่

รับบริการ 

-จ ำ น ว น ค รั้ ง ใ น ก า ร

ให้บริการ 

-ผลลัพธ์ เที ยบกับปั จจัย

นำเข้า 

4.ความรับผิดชอบของหน่วยงาน พันธกิจต่อสังคม 

ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ 

การให้หลักประกันความเสี่ยง 

การยอมรับข้อผดิพลาด 

-การจัดลำดับความสำคัญ 

-ภารกิจหลักและภารกิจ

รอง 

-การตั ดสิ น ใจที่ ส ะท้ อน

ความรับผดิชอบ 

5.การสนองตอบความต้องการของ

ประชาชน 

การกำหนดประเด็นปัญหา 

การรับฟังความคิดเห็น 

มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข

-ระดับการมสี่วนร่วม 

-การปรึกษาหารอื 

-การสำรวจความต้องการ 
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ปัญหา 

ความ รวด เร็ ว ในการแก้ ไข

ปัญหา 

6 .ค วาม พึ งพ อ ใจของป ระชาก ร

กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ 

การยอมรับ/คัดค้าน 

-สั ด ส่ วน ขอ งป ระชาก ร

ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ที่ พ อ ใจ

หรอืไม่พอใจ 

-ความคาดหวัง 

-ผลสะท้อนกลับ 

7.ผลเสียหายต่อสังคม ผลกระทบภายนอก (ทางบวก

และทางลบ) 

ต้นทุนทางสังคม 

-ค ว า ม สู ญ เ สี ย ท า ง

เศรษฐกิจ 

-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

-ค่าเสียโอกาส 

-ความขัดแย้งทางสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

  การประเมนิผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชีว้ัดเพื่อเป็นเครื่องมอืกำหนด

กรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกัน

คือ 

เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน 

การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1. ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลติ (Outputs)  

ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำ

ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณการงานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด 

2. จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ  
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มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวชีว้ัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรม

ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพืน้ฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วง

ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phose) 

 

 

3. ทรัพยากรที่ใชใ้นช่วงเวลา เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน 

โครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใชไ้ป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง

ผูกพัน เงนิงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุ้คลากรสัมพันธ์กับเวลา ใน

รูปของคน-วัน (Mon –day) หรอื คน เดือน (Mon –month) 

4. ระยะเวลาที่ใชไ้ป เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหนา้เพื่อดูว่าได้ใชเ้วลาไปเท่าใดแล้ว และ 

เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม

กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใชจ้ริงเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายรวม  

เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  การประเมนิประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใชใ้นการ

ดำเนนิงาน ทรัพยากรที่ใชน้อกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร

ทางการจัดการและเวลาที่ใชใ้นการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1. สัดส่วนผลผลติต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรทางการเงิน 

ของโครงการเพื่อใหไ้ด้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการใช้จ่ายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

2. ผลติภาพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลติต่อบุคลากรหรอืเจา้หน้าที่ 

โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่

เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

3. ผลติภาพต่อหน่วย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลติในช่วงเวลา อาทิ จำนวน  

ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนต่อตามโครงการขยาย

โอกาสทางการศกึษาในแต่ละปีจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วง

ไตรมาส 

4. การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชีว้ัดความสามารถของโครงการในการ 
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ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ 

การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและ

ค่าสาธารณูปการคิดเป็นรอ้ยละของค่าใช้จ่ายรวม 

 

 

 

เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

  การประเมนิประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 

โดยดูจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม

โครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

1. ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชีว้ัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและ 

การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

2. ระดับการมสี่วนร่วม เป็นตัวชีว้ัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วน 

ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ

ความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี

ส่วนร่วมสามารถวัดจาก จำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ 

วางแผนและติดตามผล 

3. ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดอาจพิจารณาจากสัดส่วน 

ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

4. ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงใน 

การบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรอืเป้าหมายรวมของโครงการหรอืไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมิน

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคมและ

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมทีั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และ
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ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 3 ประการ คอื 

  1.คุณภาพชีวติ เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรอืยกระดับคุณภาพชีวติของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศกึษา การมีงานทำ สุขอนามัย 

สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามรถวัดจากสัดส่วนครัวเรอืนหรอืประชากรที่ได้รับบริการ

จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีิตที่ดี หรอืมาตรฐานการดำรงชีพ 

  2. ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ

ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อ

โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจ

การรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

  3.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบโดยใหค้วามสำคัญเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน

ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลติที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ

ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชส้ิทธิเลือกตั้ง

มากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซือ้สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

หนา้ที่ 

เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง

กับความตอ้งการหรอืสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรอืไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน

ความตอ้งการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใชใ้นการดำเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรอืไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

1. ประเด็นปัญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรอืประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ 

เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 

2. มาตรการหรอืกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชีว้ัดความสอดคล้องกับการแก้ไข 

ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ 

นำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

3. ความตอ้งการหรอืข้อเรยีกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชีว้ัดถึงความ 

ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ใหแ้ก้ไขปัญหา

เพื่อตอบสนองประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ 
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หรอืได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชีค้วามสอดคล้องในการดำเนินโครงการ

และสนองตอบต่อความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย 

เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 

  เป็นเกณฑ์การพจิารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความ

ต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มกีารใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ

ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง

พืน้ที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

1. ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic Viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 

ปริมาณงบประมาณหรอืเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึง

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

2. สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional Capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ 

หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับการมสี่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร

โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 

3. ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชีว้ัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ 

ในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนนิโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จ

ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากร

เป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพืน้ที่

โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมภิาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์

และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน

เรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ

กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คอื 

1. ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชีว้ัดความเป็นธรรมโดยใหค้วามสำคัญ 

ทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งนำ้แก่กลุ่มเกษตรและกลุ่ม

อาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผูว้่างงานและผูถู้กเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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2. ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชีว้ัดใหค้วามสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง 

เพศ ซึ่งเป็นตัวชีว้ัดที่มคีวามสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการ

ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรอืมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่โดย

สามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของ

สตร ี
 

3. ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชีว้ัดที่เน้นความ 

เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคต

ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

  เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการ

จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรอืผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรอืชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 

ประการ คือ 

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชีว้ัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจา 

การดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจรงิกับการศกึษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment –EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายรับผดิชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่

ผูเ้สียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงใหก้ับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอ้นุมัติและ

ผูด้ำเนนิโครงการ 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบหรอืความเสียหายทางด้าน 

เศรษฐกิจทีเกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง

ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social Costs)                   

ที่ตอ้งเสียไป อาทิ พืน้ที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

3. ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชีว้ัดความเสียหายที่เกิดขึน้จากการ 

ดำเนนิโครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงการ แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวติที่ดี ความเสื่อมถอยของ

ขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอือ้อาทรความร่วมมอืและความช่วยเหลอืเกือ้กูลของ

ชุมชนดั้งเดิม 

  เกณฑ์และตัวชีว้ัดดังกล่าวข้างตน้สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการประเมินผลโครงการ 

ซึ่งครอบคลุมมิต ิด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติดา้นทรัพยากร และมิติดา้น



 
219 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่

เป็นพลวัต ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของ

โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ 

โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indictors) ของแต่ละโครงการ

ต่อไป 

  สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีของ

เทศบาลเมอืงพระประแดงจากมิติการประชุม คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลได้กำหนดแนว

ทางการติดตามไตรมาสโดยมีกำหนดช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

การกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

  ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ

ดำเนนิงานประจำปีของเทศบาลเมืองพระประแดง 
  

จำนวนคร้ัง

ของการ

ติดตาม

ประเมินผล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คร้ังที่ 1    ดำเนินการ  

15-31 ม.ค. 

         

คร้ังที่ 2       ดำเนินการ  

15-30 มี.ค. 

      

คร้ังที่ 3          ดำเนินการ  

15-30 ก.ค. 

   

คร้ังที่ 4 

การ

ประเมินผล 

            ดำเนินการ  

15-31 ต.ค. 

 

เทศบาลเมอืงพระประแดงใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมอืในการประเมินผล โดยได้

ดำเนนิการ ดังนี้ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม 

ซึ่งจะสำรวจเก็บข้อมูลนี้ 1 ครั้ง และสรุปผลการประเมินทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปีพรอ้มทั้งรายงานผลต่อสภา ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

................................................... 
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