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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

ต ำบลบึงสนั่น และต ำบลบึงน้ ำรักษ์ ในอดีตเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอ ำเภอรังสิต (อ ำเภอธัญบุรี                  
ในปัจจุบัน) เรียกว่ำ ทุ่งหลวง ต่อมำมีกำรพัฒนำให้ เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง กระทั่งกลำยเป็น                           
เมืองขนำดกลำง ประกอบกับเป็นเมืองปริมณฑลจึงมีผู้คนอพยพเข้ำมำอำศัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ดังกล่ำว
ได้รับกำรยกระดับให้เป็นสุขำภิบำล และตั้งชื่อใหม่ว่ำ สุขำภิบำลสนั่นรักษ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2519                
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 สุขำภิบำลสนั่นรักษ์ได้เปลี่ยนแปลงฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลสนั่นรักษ์                
ตำมพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542 เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์                      
ตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี  มีพ้ืนที่ 38.40 ตำรำง
กิโลเมตร มีอำณำเขตตั้งแต่คลอง 9 - 14 ซึ่งประกอบด้วย 2 ต ำบล 10 หมู่บ้ำน ดังนี้  

- ต ำบลบึงสนั่น  จ ำนวน    4 หมู่บ้ำน 
- ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ จ ำนวน    6 หมู่บ้ำน 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภำพพ้ืนที่ เป็นที่รำบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัดผ่ำน และถนนทำงหลวงแผ่นดิน                   
หมำยเลข 305 (รังสิต-นครนำยก) ตัดผ่ำนกลำง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝั่งๆ ละ ประมำณ 1,600 เมตร                       
สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีคลองซอยคั่น เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ต้ังแต่คลองซอยที่ 12 ถึงคลองซอยที่ 14 ใช้ส ำหรับส่งน้ ำเพ่ือประโยชน์ทำงกสิกรรมและเกษตรกรรม 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป เป็นแบบร้อนชื้น เช่นเดียวกับพ้ืนที่ในจังหวัดภำคกลำงของประเทศ 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่ำง 28 - 29 องศำเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน 

  - ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน 
  - ฤดูหนำว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคมถึงเดือนมกรำคม 

1.4 ลักษณะของดิน  
พ้ืนที่เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์สวนใหญเปนที่รำบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด สภำพดิน              

เปนกรดปำนกลำงถึงเปนกรดจัด มี pH ประมำณ ๖ - ๔ ซึ่งเปนลักษณะของดินเปรี้ยว เนื่องจำกลักษณะ         
ดินเป็นดินเหนียวท ำให้กำรระบำยน้ ำไม่ดีและกำรไหลบ่ำของน้ ำบนผิวดินช้ำ ซึ่งสภำพพ้ืนดินดังกล่ำว              
ไม่เหมำะสมกับปลูกพืชไรและกำรปลูกขำวท ำให้ไดผลผลิตต่ ำ จึงตองมีกำรปรับปรุงดินโดยกำรใชปูนขำว 
หรือปูนมำรล ควบคูกับกำรใชปุยเคม ีเพ่ือใหกำรเพำะปลูกไดผลผลิตดี 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

 เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 2 ต ำบล ประกอบด้วย ต ำบลบึงสนั่น                
มี 4 หมู่บ้ำน 1๖ ชุมชน และต ำบลบึงน้ ำรักษ์ มี 6 หมู่บ้ำน 26 ชุมชน”เขตกำรปกครองเทศบำล                   
เมืองสนั่นรักษ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ต าบล เขตปกครอง อาณาเขต 
บึงสนั่น หมู่ 1 - 4 คลองซอยที่ 9 ทิศตะวันออก ถึง คลองซอยที่ 11 ทิศตะวันตก 
บึงน้ ำรักษ ์   หมู่ 1 - 6 คลองซอยที่ 11 ทิศตะวันออก ถึง คลองซอยที่ 14 ทิศตะวันตก 

เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลบึงบำ อ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลองครักษ ์อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลล ำผักกูด อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลบึงคอไห และต ำบลบึงทองหลำง อ ำเภอล ำลูกกำ  

จังหวัดปทุมธำนี 

2.2  การเลือกตั้ง 
            ปัจจุบันเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวนประชำกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 24,๙๙6 คน 
แยกเป็นเพศชำย 11,๕๕๗ คน เพศหญิง 13,๔๓๙ คน (ณ วันที่..........เดือน.........) 

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ปัจจุบันเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวนพ้ืนที่ 38.40 ตำรำงกิโลเมตร  มีประชำกรทั้งสิ้น 30,948 คน 
แยกเป็นเพศชำย 14,564 คน เพศหญิง 16,384 คน จ ำนวนหลังคำเรือน 16,988 หลังคำเรือน                    
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

รายการข้อมูลที่ต้องการทราบ 
จ านวนประชากร (คน) / ปี 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
1.  จ ำนวนประชำกรในเขตเทศบำล 29,629 30,288 30,861 30,948  
2.  จ ำนวนประชำกรเพศชำย 13,869 14,277 14,518 14,564 
3.  จ ำนวนประชำกรเพศหญิง 15,760 16,011 16,343 16,384 
4.  อัตรำควำมหนำแน่นของ  
     ประชำกร จ ำนวน (คน)/ตร.กม.                              

771.59 788.75 803.67 805.94 

5.  จ ำนวนหลังคำเรือน 16,769 16,898 16,962 16,988   
ที่มำ : ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎรเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ข้อมูล  ณ  วันที่ 30 มิถุนำยน 2562   

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางท่ี  3  แสดงช่วงอายุและจ านวนประชากรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

0 - 5         1,003            978         1,981 
 6 - 10            941            915          1,856  

 11 - 15            932             922          1,854  
16 - 20            851             958          1,809  
21 - 25         1,032          1,159          2,191  
26 - 30         1,083         1,119          2,202  
31 - 35         1,074          1,194          2,268  
36 - 40         1,186          1,340          2,526  
41 - 45         1,174          1,337          2,511  
46 - 50         1,241          1,457          2,698  
51 - 55         1,196          1,469          2,665  
56 - 60            968          1,148          2,116  
61 - 65            701             835          1,536  
66 - 70            497             633          1,130  
71 - 75            286             380             666  
76 - 80            187             244             431  
81 - 85            120             158             278  
86 - 90              48               70             118  
91-95              18               32              50  

96-100              10               13               23  
100 ขึ้นไป              16               23               39  

รวม       14,564        16,384        30,948  
 ที่มำ : ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎรเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562   
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จำกข้อมูลทำงสถิติของส ำนักงำนทะเบียนรำษฎรของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ณ เดือนมิถุนำยน 2562 
มีจ ำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้น 30,948คน แยกเป็นเพศชำย 14,564 คน เพศหญิง 16,384 คน 
จ ำนวนหลังคำเรือน 16,988 หลังคำเรือน อัตรำควำมหนำแน่นของประชำกรในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ 
805.94 คน/ตำรำงกิโลเมตร เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง  
พ.ศ. 2562 พบว่ำมีอัตรำควำมหนำแน่นของประชำกรเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ 
 

 
 

 
 

ช่วงอายุ 0 - 25 
ฐำนของช่วงอำยุ 0 – 25 ปี มีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกถึงกำรเพ่ิมขึ้นของกำรเกิด              

ในวัยทำรก ถึง 5 ปี ช่วงอำยุ 11 - 25 ปี ซึ่งเป็นวัยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ คุณธรรมและจริยธรรม                   
ซึ่งมีเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ ท ำให้ควำมเข้มข้นในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำต้องตั้งรับให้สอดคล้องทั้งรูปแบบ 
สถำนศึกษำ และจ ำนวนของทรัพยำกรที่ใช้ 
 ช่วงอายุ 26 - 50 
          ฐำนของช่วงอำยุ 26 – 50 ปี มีอัตรำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งอำจจะวิเครำะห์ได้ถึงกำรมีสังคม
ดั้ งเดิมและกำรโยกย้ำยเข้ำมำของประชำกรกลุ่มใหม่  จัดเป็นประชำกรส่วนใหญ่ ในเขตพ้ืนที่ 
ควำมรับผิดชอบของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ควำมกว้ำงของช่วงอำยุที่เป็นวัยประกอบอำชีพอยู่ในช่วงอำยุ  
31 - 55 ปี นั้น บ่งบอกถึงสถำนะของควำมมั่นคง ตำมทฤษฎีช่วงอำยุของมำสโลว์ เป็นช่วงวัยที่มุ่งเน้น 
กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับชีวิต  
 ช่วงอายุ 50 ปี ข้ึนไป 
 ฐำนของช่วงอำยุ 50 ปี ขึ้นไป มีอัตรำกำรเจริญเติบโตที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกเดิมที่มีกำร
เพ่ิมข้ึนของจ ำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 26 – 50 ปี ซึ่งอำจจะเป็นประชำกรที่เข้ำมำท ำงำนในพ้ืนที่และ
โยกย้ำยออกนอกพ้ืนที่หลังจำกเลิกกำรประกอบอำชีพ  และประชำกรในช่วงอำยุ 61 ปี ขึ้นไป มีจ ำนวน
ประชำกรคิดเป็นร้อยละ 29.25 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด ซึ่งยังถือได้ว่ำมีจ ำนวนประชำกรที่
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หนำแน่นพอสมควร จึงต้องมีกำรวำงแผนเพ่ือรองรับสังคมกลุ่มผู้สูงวัยที่มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งประเทศไทยเริ่มจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในไม่ช้ำนี้ 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำภำคบังคับ อนุปริญญำและปริญญำ
และในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีสถำนศึกษำอยู่ทุกระดับตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี  4  แสดงประเภท และจ านวนผู้ศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
สังกัด 

อปท. รัฐบำล เอกชน 
1.  ระดับก่อนวัยเรียน 4 - 1 
2.  ระดับประถมศึกษำ - 3 - 
3.  ระดับมัธยมศึกษำ - 1 - 
4.  ระดับอำชีวศึกษำ - 1 - 
5.  ระดับอุดมศึกษำ - 1 - 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน/โรงเรียนอนุบาล 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่  
๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ 1 มีนักเรียนจ ำนวน  ๓๒ คน   
๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์2  มีนักเรียนจ ำนวน  ๑๕ คน 
๓. โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์1  มีนักเรียนจ ำนวน  2๙๐ คน 
๔. โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ 2  มีนักเรียนจ ำนวน  1๕๙ คน 

  ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนครู - นักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 

ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

ที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน
ห้อง พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
พนักงานจ้าง

ภารกจิ 
ครู/ครู
ผู้ช่วย 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ 1 

๓๒ ๑ ๑ ๓ ๒ 

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลเมืองสนัน่รักษ์ 2 

๑๕ - - ๒ ๑ 

3. โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
เมืองสนั่นรักษ์ 1  

2๙๐ 2 ๕ 1๒ ๑๑ 

4. โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
เมืองสนั่นรักษ์ 2  

1๕๙ - ๓ ๕ ๖ 

ที่มำ : กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25๖๒ 
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โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวนทั้งสิ้น3 แห่ง คือ 

 1.  โรงเรียนวัดขุมแก้ว สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 2                  
ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-
view.php?School_ID=1013270064&Area_CODE=1302 

-  ปฐมวัย  จ ำนวนนักเรียน 2๕ คน 
- ประถมศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 2๖๙ คน 

(ท่ีมำ : ข้อมูลปีกำรศึกษำ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25๖๒) 
 2.  โรงเรียนวัดสระบัว สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนที่ตั้ง เลขที่ 30   
หมู่ที ่1 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี อีเมล์ : sabua_primary@yahoo.com  
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php? School_ID=1013270062# 

- ปฐมวัย  จ ำนวนนักเรียน ๖3 คน 
- ประถมศึกษำ จ ำนวนนักเรียน  ๓๘๑ คน 

ที่มำ : ข้อมูลปีกำรศึกษำ 25๖๒ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25๖๒ 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  มีจ ำนวน 1 แห่ง คือ 

 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม สถำนที่ตั้ง เลขที่ 44/13 หมู่ที่ 4 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี เว็บไซต์ http://www.pichitschool.ac.th/wifi/ 

- ปฐมวัย   จ ำนวนนักเรียน ๕๘ คน 
- ประถมศึกษำ  จ ำนวนนักเรียน  ๕๓๔ คน 
- มัธยมศึกษำ   จ ำนวนนักเรียน  ๒๕๘ คน 

ที่มำ : ข้อมูลปีกำรศึกษำ 25๖๒ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 25๖๒ 
  

สถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวน  1  แห่ง  คือ 

- วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถำบันในระดับอำชีวศึกษำ สังกัดกรมอำชีวศึกษำ   
สถำนที่ตั้ ง  เลขที่  109 หมู่ที่  3 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี  จั งหวัดปทุมธำนี เว็บไซต์  :  
http://www.thanyatech.ac.th/ 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1 แห่ง คือ 

 - มหำวิทยำลั ยกำรกีฬำแห่ งชำติ  วิทยำเขตกรุ ง เทพ เป็ นสถำบันกำรศึ กษำ  
สังกัด กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สถำนที่ตั้ง เลขที่ 69 หมูท่ี ่3 ถนนรังสิต – นครนำยก ต ำบลบึงน้ ำรักษ์  
อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี เว็บไซต์ : http://www.ipebk.ac.th/ 

4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีสถำนพยำบำลระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 

mailto:sabua_primary@yahoo.com%20เว็บไซต์
mailto:sabua_primary@yahoo.com%20เว็บไซต์
http://www/
http://www.thanyatech.ac.th/
http://www.ipebk.ac.th/
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1) โรงพยำบำล จ ำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณธัญบุรี เป็น
โรงพยำบำลเฉพำะทำงด้ำนมะเร็ง สถำนที่ตั้ง เลขที่ 139 ถนนรังสิต - นครนำยก ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธำนี  เว็บไซต์ : http://www. mahavajiralongkorncancercenter.go.th/mcc/ 

2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง คือ  
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบึงสนั่น สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต ำบลบึงสนั่น 

อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี   
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสมเด็จย่ำ 84 พรรษำ สถำนที่ตั้ง หมู่ที่ 4 

ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี    
3) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์จ ำนวน 2 แห่ง คือ 

- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่  1 สถำนที่ตั้ ง                
เลขที่ 88 หมูท่ี ่2 ต ำบลบึงน้ ำรักษ ์อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี   

- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่  2 สถำนที่ตั้ ง                 
เลขที่ 888  หมูท่ี่ 2 ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี  

 

4.3 อาชญากรรม 
      เหตุอำชญำกรรม ที่เกิดในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  

 - ลักทรัพย์    37 รำย 
 - วิ่งรำวทรัพย์   1 รำย 
 - ท ำร้ำยร่ำงกำยได้รับบำดเจ็บ 9 รำย 
 - ท ำร้ำยร่ำงกำยเสียชีวิต  2 รำย     

 

4.4 ยาเสพติด 
จำกกำรคัดกรองผู้ติดยำเสพติดในพ้ืนที่เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ พบว่ำมีจ ำนวนผู้ เสพหรือ                      

ผู้ติดยำเสพติด จ ำนวนทั้งสิ้น 25 รำย ซึ่งกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์                 
ได้มีกำรส่งตัวผู้ เสพหรือผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู โดยกำรน ำไปเข้ำค่ำยบ ำบัดและ                       
อบรมฝึกอำชีพ จ ำนวน 15 รำย หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 60.00 ของจ ำนวนผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติด 
โดยหลังจำกผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูแล้วยังมีกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู                   
ทั้ง 8 รำย จ ำนวน 4 ครั้ง และมีกำรติดตำมผลเดือนละหนึ่งครั้ง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลจ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรสงเครำะห์ด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลด้านการสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลด้านการสังคมสงเคราะห์ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1. ผู้สูงอำยุ 3,575 26,605,100   
2. ผู้พิกำรและทุพพลภำพ   550 4,828,80๐   
3. ผู้ป่วยเอดส์   30 250,0๐๐   

ที่มำ : กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562   
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ถนนสำยหลักในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวน 1 สำย คือ ถนนรังสิต - นครนำยก  ถนนสำยรอง               

มีจ ำนวน 5 สำย ได้แก่ ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ถึงคลองซอย ที่ 14 และถนนที่ก่อสร้ำงในพ้ืนที ่                
ควำมรับผิดชอบของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ แบ่งออกได้ดังนี้ 

http://www/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
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- ถนนทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์       จ ำนวน 80 สำย 
- ถนนที่ก่อสร้ำงจำกงบประมำณของกรมทำงหลวง                   จ ำนวน   2 สำย 
- ถนนที่ก่อสร้ำงจำกงบประมำณของกรมทำงหลวงชนบท             จ ำนวน 15 สำย 
- ถนนส่วนบุคคล จ ำนวน   1 สำย 
- ถนนที่ก่อสร้ำงจำกงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน   3 สำย 

   ที่มำ : กองช่ำง เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562   
   ถนนโดยส่วนใหญ่มีสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ดี มีจ ำนวนส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ต้องปรับปรุงกำรคมนำคม
ขนส่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสภำพพ้ืนที่เดิมมีกำรคมนำคมทำงน้ ำเป็นเส้นทำงหลัก ซึ่งเป็นเส้นทำงคมนำคม                             
ที่ส ำคัญมำกเส้นทำงหนึ่งในอดีต แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันยังมีกำรคมนำคมขนส่งทำงน้ ำใช้ในกำรติดต่อ                 
ภำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษแ์ละพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีเส้นทำงคมนำคมทำงน้ ำ คือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

5.2 การไฟฟ้า 
 กำรให้บริกำรด้ำนกำรไฟฟ้ำของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ในส่วนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
หนองเสือ สถำนที่ตั้ง เลขที ่3 หมู่ที ่5 ต ำบลบึงบำ อ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี  

พ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ คือ อ ำเภอหนองเสือ อ ำเภอธัญบุรี (เฉพำะต ำบลบึงสนั่น ต ำบลล ำผักกูด) และ
อ ำเภอล ำลูกกำ (เฉพำะต ำบลบึงคอไห หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5) จ ำนวนผู้ใช้ไฟ 30,781 รำย แยกเป็น 

1) ผู้ใช้ไฟรำชกำร      จ ำนวน        563 รำย     
2) ผู้ใช้ไฟรัฐวิสำหกิจ  จ ำนวน          88 รำย 
3) ผู้ใช้ไฟรำยใหญ่     จ ำนวน        258 รำย     
4) ผู้ใช้ไฟรำยย่อย     จ ำนวน   29,872 รำย 

ที่มำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองเสือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน 2562    

5.3 การประปา 
ส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำธัญบุรี   ให้บริกำรน้ ำประปำแก่ประชำชนในพ้ืนที่           

ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ และต ำบลบึงสนั่น สถำนที่ตั้ง 49 - 49/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลล ำผักกูด อ ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี เว็บไซต์ : http://www.pwa.co.th/ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรใช้น้ ำประปำได้ดังนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนครัวเรอืนต่อการใช้น้ าประปา 
 

ประเภท จ านวน หน่วย 

จ ำนวนผู้ใช้น้ ำทั้งหมด 67,569 รำย 
ก ำลังกำรผลิตที่ใช้งำน 69,800 ลบ.ม./วัน 
ปริมำณน้ ำผลิต 2,762,713 ลบ.ม. 
ปริมำณน้ ำผลิตจ่ำย 2,762,713 ลบ.ม. 
ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย 1,621,100 ลบ.ม. 

ที่มำ : http://www.pwa.co.th/province ณ เดือนมิถุนำยน 2562 

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันมีกำรให้บริกำรโทรศัพท์ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน แต่มี       

กำรขยำยเขตกำรให้บริกำรอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งกำรติดต่อขอใช้บริกำรโทรศัพท์ในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ 
ส ำมำรถติ ดต่ อ ได้ จ ำก  2  หน่ วย ง ำน  คื อ  ส ำนั กบริ กำ ร โทรศั พท์ ดอน เมื อ ง  ใน เครื อข่ ำ ย                          
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัททรู คอร์เปอร์ เรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีกำร
ให้บริกำรโทรศัพท์กว่ำ 20,000 คู่สำย 

http://www.pwa.co.th/
http://www.pwa.co.th/province%20ณ
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
กำรให้บริกำรด้ำนไปรษณีย์และกำรขนส่งวัสดุภัณฑ์ภำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ได้แก่               

ที่ท ำกำรไปรษณีย์ธัญบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 2 ปำกคลองหก ถนนรังสิต - นครนำยก ต ำบลรังสิต 
อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110 โทรศัพท์ : 0 2577  1786 โทรสำร : 0 2577 2907 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

           พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรเกษตรท ำนำ ท ำสวน แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ       
คลองซอยที่ 10 ถึงคลองซอยที่ 14 ตำมตำรำงท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงพ้ืนที่การเกษตร 
 

ข้อมูลการปลูกพืชผักต าบล พื้นที่ถือครองด้านเกษตรกร จ านวนครัวเรือน 
บึงสนั่น 4,493   ไร่ 122 

บึงน้ ำรักษ์ 6,609   ไร่ 572 
รวม 11,102  ไร่ 694 

 

6.2 การประมง 
ในเขตเทศบำลไม่มีกำรประมง 

6.3 การปศุสัตว์ 
 กำรประกอบกำรปศุสัตว์เพ่ือกำรค้ำขำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีจ ำนวนค่อนข้ำงน้อยมำก     
เมื่อเปรียบเทียบกับกำรประกอบอำชีพอ่ืนๆ หลำยประเภทและส่วนใหญ่เป็นสัตว์เพ่ือกำรบริโภค           
ในท้องถิ่น อำทิ  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่ เป็นต้น  

 6.4 การบริการ 
 ประเภทและจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร ในเขตเทศบำล                        
เมืองสนั่นรักษ์มีสถำนประกอบกำรด้ำนบริกำรธนำคำร  ๓  แห่ง  ได้แก่  

- ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำรังสิต - นครนำยก คลอง 11 สถำนที่ตั้ง เลขที่ 34/5-6                    
หมู่ ที่  ๒ ถนนรั งสิ ต  - นครนำยก ต ำบลบึ งน้ ำรั กษ์  อ ำ เภอธัญบุ รี  จั งหวัดปทุมธำนี  12110  
โทรศัพท์ : 0 2546 1239 - 40 และโทรสำร 0 2546 1241 

- ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำคลอง 10 สถำนที่ตั้ง 33/14 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - 
นครนำยก ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110 โทรศัพท์ : 0 2546 1306 

- ธนำคำรออมสิน สำขำคลอง 10 ธัญบุรี สถำนที่ตั้ง 42/2 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต  - นครนำยก                   
ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110 โทรศัพท์ : 0 2546 1432 และโทรสำร                 
0 2904 1178 

6.5 การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน มีกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ

ต่ำงๆ ขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสำมำรถเข้ำมำเยี่ยมชมได้ ดังนี้ 
1.  กลุ่ มอำชีพ  “รุ่ งทิ ว ำผ้ ำมัดย้ อม”  สถำนที่ ผลิ ตและจ ำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์  ตั้ งอยู่ ที่                 

หมู่บ้ำนเอื้ออำทรรังสิต คลอง 10/2 ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
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2. กลุ่มอำชีพ “แม่บ้ำนนริศรำ” เป็นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปจำกผ้ำไทย สถำนที่ผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ 111/1107 หมู่บ้ำนนริศรำ หมู่ที่ 1 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี      
จังหวัดปทุมธำนี  

3. กลุ่มอำชีพ “บ้ำนหัตถำรักษ์” สถำนที่ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ 125/944 หมู่ที่ 3 
ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 

๔. กลุ่มอำชีพ “กลุ่มชวำธำร” เป็นกลุ่มตัดเย็บกระเป๋ำสำนผักตบชวำ สถำนที่ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่  ๒๐๐/๙๘๔ หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร คลอง ๙ หมู่ที่  ๑ ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธำนี โดยมี นำงปำนศิริ วิศปำแพ้ว เป็นประธำนกลุ่ม  

นอกเหนือจำกกลุ่มอำชีพต่ำงๆ แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ ดังนี้ 
- สวนกล้วยไม้อินทรีย์  ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลอง 11 มุ่งสู่อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอธัญบุรี  

จังหวัดปทุมธำนี 
- สวนกล้วยไม้อินทรีย์ ประยูรออคิด ตั้งอยู่ที่  ถนนเลียบคลอง 11 มุ่งสู่อ ำเภอหนองเสือ  

อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
- ใบเขียวไฮโดรฟำร์ม ตั้งอยู่ที่ 10/8 หมู่ที่ 2 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
- สวนส้มอินทรีย์  
- สวนเฟื่องฟ้ำ  
- สวนไม้ดัดรูปแบบต่ำงๆ เป็นสินค้ำเกษตรกรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกตลำดค้ำส่งระหว่ำง

ประเทศ 

6.6 อุตสาหกรรม 
ปัจจุบันในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ได้มีกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดยได้มีกำรด ำเนินกำร               

ด้ำนอุตสำหกรรมโรงงำน โดยมีโรงงำนขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ แยกตำมสถำนที่ตั้ง  
คือ ต ำบลบึงสนั่น และต ำบลบึงน้ ำรักษ์ ตำมตำรำงท่ี 9 

ตารางท่ี 9 แสดงประเภทและจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
 

พื้นที่การประกอบอุตสาหกรรม จ านวน (แห่ง)  
- ต ำบลบึงสนั่น 25 
- ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ 37 

รวม 62 
ที่มา : http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 ตารางท่ี 10 แสดงประเภทและจ านวนการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ 
 

ประเภท จ านวน (แห่ง)  
บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน 158 
ธนำคำร 4 
สถำนีบริกำรน้ ำมัน 26 
ตลำดสด 1 
โรงแรม 3 
ร้ำนอำหำร 174 
ร้ำนสะดวกซ้ือ 5 
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สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรมและบริกำร 
 สถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน  ได้แก่ 

1) ปั๊มลอย (ขนำดตั้งแต่ 500 - 3,000 ลิตร)      9  แห่ง 
2) สถำนีบริกำรน้ ำมัน (ตั้งแต่ 3,000 ลิตรขึ้นไป)  10  แห่ง 
3) ปั๊ม LPG         1  แห่ง 

 ตลำดสด         1  แห่ง 
 ร้ำนค้ำทั่วไป                     145  แห่ง 

6.8 แรงงาน 
ปัจจุบันในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ มีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและกลุ่ม

อำชีพเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้มีแรงงำนเพ่ิมมำกข้ึน แรงงำนส่วนใหญเ่ป็นประชำกรแฝง คือ แรงงำนที่เข้ำมำ
ท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม หรือสถำนที่อ่ืนๆ โดยไม่มีกำรแจ้งย้ำยเข้ำมำจึงไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ที่แท้จริงได ้  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชำชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ บำงส่วนนับถือ 
ศำสนำพรำหมณ์ - ฮินดู และศำสนำอิสลำม ซึ่งศำสนสถำนที่อยู่ภำยในเขตเทศบำล มีจ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
  1. วัดขุมแก้ว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต ำบลบึงสนั่น 
  2. วัดสระบัว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ 
  3. วัดพิชิตปิตยำรำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต ำบลบึงน้ ำรักษ์ 
  4. มัสยิดเรำะห์มัดรัสมี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต ำบลบึงน้ ำรักษ ์

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมกรำคมของทกุป ี
- ประเพณีวันสงกรำนต์   ในเดือนเมษำยนของทุกปี 
- ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ  ประมำณเดือนกรกฎำคม 
- ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือนพฤศจิกำยน 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภำษำถ่ินในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ส่วนมำกร้อยละ 90% พูดภำษำกลำง 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ในเขตเทศบำลไม่มีสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญภำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ คือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่
คลอง 9  ถึงคลอง 14 รวมถึงคลองซอยที่ 9 - 14 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรเกษตรจำกกำรผลิต
ข้ำวส่งออก และพืชสวน พืชไร่อ่ืนๆ   

8.2 ป่าไม้ 
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 ในเขตเทศบำลไม่มีป่ำไม ้

8.3 ภูเขา 
 ในเขตเทศบำลไม่มีภูเขำ 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในเขตเทศบำลไม่มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือชุมชน 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์มีพ้ืนที่ 38.40 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตตั้งแต่คลอง 9.-.14  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ต ำบล 10 หมู่บ้ำน 4๒  ชุมชน ดังนี้  
- ต ำบลบึงสนั่น  จ ำนวน    4 หมู่บ้ำน  1๖  ชุมชน 
- ต ำบลบึงน้ ำรักษ์  จ ำนวน    6 หมู่บ้ำน  26  ชุมชน 

 9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  กำรเกษตรภำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และไมย้ืนต้น  
พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรเกษตรท ำนำท ำสวน แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองซอยที่ 10    
ถึงคลองซอยที่ 14 ตำมตำรำงท่ี ๙ 

ตารางท่ี 11 แสดงพื้นที่การเกษตร 
 

ข้อมูลการปลูกพืชผักต าบล พ้ืนที่ถือครองด้ำนเกษตรกร จ ำนวนครัวเรือน 
บึงสนั่น 4,493  ไร่ 122 

บึงน้ ำรักษ์ 6,609 ไร่ 572 
รวม 11,102 ไร่ 694 

 

 9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญของเกษตรกรภำยในเขตเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ คือ คลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ ทั้งคลองสำยหลักและคลองซอย ตั้งแต่คลอง 9  ถึงคลอง 14 รวมถึงล ำรำงล็อคปฏิรูปที่ดิน  
  

 9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำธัญบุรี ให้บริกำรน้ ำประปำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค  
แก่ประชำชนในพื้นท่ีทั้ง 2 ต ำบลของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  ได้แก่ ต ำบลบึงสนั่น และต ำบลบึงน้ ำรักษ ์
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจน์ประจ าชาติ  
 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการทีจ่ะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน    
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว               
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประชาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง        
เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ี             
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ เสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๖)  ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และ  
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น                  
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

1.5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ   

1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ                   
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก ่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ และสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้า และการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต และ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารที่มคีุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  2.๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

2.๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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 2.๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
  2.๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย           
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  3.๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  3.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  3.๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3.๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว 
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม,เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  4.๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  4.๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถ    
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  5.๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ    
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  5.๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
  6.๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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  6.๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  6.๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6.๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตาม 
ห้วงเวลา นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  
ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย 
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่ 
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
 1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
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 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
 1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
 2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการ ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน     
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว      
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก    
ของชาติ 
 5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ   
ภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 9.2 การพัฒนาเมือง 
 9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้า และบริการของไทย 
 10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ   
ความร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน      
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่  
โดดเด่น ในภูมิภาค 
 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
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 10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
 10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

   1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

  ตามแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้วางเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ที่จะ “พัฒนา
กรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุรี 
สมุทรปราการ) 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรม
ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาระดับประเทศ ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่” 
  พันธกิจ 
  1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
ขนานย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้         
ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ประชุมประชา
สังคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 



 | ๒๐ ห น ้ า
 

  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่งคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมั่งคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
   เศรษฐกิจมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
   ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้อง
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ ได้มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตระดับโลกของ
กรุงเทพมหานคร 
  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชน อย่าง
เป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ 

 1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้  และพักผ่อน
หย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
 พันธกิจ 

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน 

2. เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 2. ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
 3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ ยวอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (2) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2) เป้าหมายและตัวชี วัด 
  (1) จังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  (2) จังหวัดปทุมธานีมีระบบโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

40 45 50 55 60 

ร้อยละของคดีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ลดลง (ค่าฐานปี 2559 จ านวน 890 คดี) 

10 10 10 10 10 

 

  3) แนวทางการพัฒนา 
  (1) สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน 
  (2) ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วมอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  (4) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก 
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
  (2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลภาคการเกษตร 

 2) เป้าหมายและตัวชี วัด  
  (1) สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  (2) มูลค่า GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของสถานประกอบการร้านอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

100 100 100 100 100 

ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มที่ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน แปลงฟาร์ม GAP 

60 60 60 60 60 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคการเกษตร  
(ค่าฐานปี 2559 มูลค่า 6,038 ล้านบาท) 

- - 1 1 2 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  (2) เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร 
  (3) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเชิงรุก 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีได้รับการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ
และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  (2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยว 
 2) เป้าหมายและตัวชี วัด 
  (1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  (2) มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
(ค่าฐานปี 2560 จ านวน 3,166.71 ล้านบาท) 

5 5 5 5 5 

ร้ อยละที่ เ พ่ิ มขึ้ นของมูลค่ าการจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ค่ าฐานปี  2561 ยอด
จ าหน่าย 1,012 ล้านบาท) 

5 7 10 10 10 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  (2) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
  (3) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง 
 1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 

 2) เป้าหมายและตัวชี วัด 
  (1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (2) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละที่ ลดลงของคดีที่ เกี่ยวข้องกับชีวิต 
ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อ
แสนประชากร) 
(ค่าฐานปี 2560 จ านวน 178 คดี) 

10 10 10 10 10 

ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวต่อ
จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 
(ค่าฐานปี 2561 จ านวน 519 หมู่บ้าน) 

60 63 66 69 75 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
  (2) พัฒนาคุณภาพชีวิต และโอกาสในการประกอบอาชีพ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
  (3) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ 
 “ปทุมธานีมีการจัดการบริการสาธารณะที่ดี และเป็นสังคมสันติสุข”  

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมมีมาตรฐาน 
พัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงต่อกัน มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค เศรษฐกิจ
อาเซียน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม เพ่ือให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 5. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะอาด และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการ การประสานงาน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดปทุมธานี 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
รวมถึงการจัดท าผังเมืองรวม โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชน โดยส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาการแก้ไขปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน   
ในประเทศและประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อม จัดให้มีศูนย์ก าจัด
ขยะรวมของจังหวัด ระบบก าจัดน้ าเสีย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณะโบราณสถาน และส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ส่งเสริม            
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
 5. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตร 
ศูนย์กระจายสินค้าและส่งสินค้า มีการปรับปรุงและส่งเสริมความรู้เพ่ือเ พ่ิมปริมาณบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่าย
ประสานและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุง ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด 
พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี และการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และมัคคุเทศก์น้อยประจ าท้องถิ่น ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
โดยมีการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค  

แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 แนวทางการพัฒนา  

1) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2) การสังคมสงเคราะห์ 
3) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
4) การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา  
5) การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

 3. การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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แนวทางการพัฒนา  
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 5. การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการลงทุน  
2) การส่งเสริมอาชีพ  
3) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร  
4) การวิสาหกิจชุมชน 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2) การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ  
3) การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  

 - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
“เมอืงสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ชุมชน

ได้รับการบริการงานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน” 
พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
เพ่ือให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในอนาคต  ด าเนินไปภายใต้

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องก าหนดพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ 
โดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกันส าหรับพันธกิจที่ต้องท า เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์       
มีดังนี้  

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน 
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข 
มุ่งเน้นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด และเป็นระเบียบ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ 
ภายในท้องถิ่นให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม เสริมสร้างความเท่าเทียม
กันของกลุ่มคนในสังคมชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิน่ที่มั่นคงและยั่งยืน  โดยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน ประกอบด้วย  
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
 2.1  แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสถานที่ 
 2.3  แนวทางการพัฒนาด้านลดการติดยาเสพติด 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 2.5  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 2.6  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.7  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 2.8  แนวทางการพัฒนาด้านดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ชุมชน  

4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย   
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6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนารายได้ 
6.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
6.6 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.3 เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าวจึงมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น (เป้าประสงค์) ไปสู่การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความส าคัญกับการ
เจริญก้าวหน้า ส าหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี้ 

1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงทุกชุมชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4. มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม  
6. องค์กรมีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี วัด 
1. จ านวนสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน        
2. ประชาชนได้รับการดูแลด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน      
3. กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น      
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ      

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
2. จ านวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณจราจรที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 
4. ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการวางแผนป้องกันน้ าท่วม 
5. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
6. ร้อยละของสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานประกอบการมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 
7. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
8. เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
9. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชน 
10. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ชุมชน 
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12. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
13. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ในครัวเรือน 
14. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
15. ร้อยละของปริมาณขยะ Recycle เทียบกับปริมาณท่ีส่งไปฝังกลบ 
16. ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
18. จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
19. ร้อยละของบุคลากรเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
20. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
21. สถานที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 
22. วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 

2.6 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาโครงข่ายชุมชนพร้อมทั้งการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพานและทางเท้า 
 2. พัฒนาระบบจราจร 
 3. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
 4. พัฒนาและป้องกันน้ าท่วม 

5. ป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
6. พัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่ 
7. ลดการติดยาเสพติด 
8. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
9. ส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 
10. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
12. ดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
13. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ชุมชน 
14. สร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
15. บ าบัดและจัดการขยะมูลฝอย 
16. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
18. ส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
19. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
20. ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
21. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
22. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
  สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝั่งๆ ละ ประมาณ 
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1,600  เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีคลองซอยคั่นระหว่างหมู่ ได้แก่ คลองซอยที่ 10, 11, 
12, 13 และ 14 ส าหรับส่งน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งใน
ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการ 
เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตปริมณฑลเพ่ิมขึ้น ท าให้พ้ืนที่ในการเพาะปลูก
ลดน้อยลงแต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนท านาและสวน แหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลอง
ซอย รวมทั้งได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์
ในแต่ละด้าน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

(1) พัฒนาให้เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมโยง
กันและ มีสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีคุณภาพในการด ารงทั้งในส่วน
ของครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ดี โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนด้าน
การศึกษา พัฒนาบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งการให้ศึกษาด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

(3) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนให้
ทัดเทียมกับเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

(4) พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่มีมลภาวะและ
ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

 (5) อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ให้ประชาชนรักษาและสืบ
ทอดต่อไป 
 (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกที่ดีในการบริการประชาชน และมีการส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ เพื่อการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการประสานแผนร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา 

อปท. 

แผนงาน 

ด้านความมั่นคง 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน 

 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การสรา้ง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล ้า 
ในสังคม 

พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิต
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น ้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก 

ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยว
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้า 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอื อ
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้า เกษตร 
อุตสาหกรรม ใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่

ตลาดโลก 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชน
ให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

เมือง 

พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวเชื่อมโยง
ธุรกิจและบริการด้านการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการ
พฒันาการ

สาธารณปูโภค 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การบ ารุงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ด้านการพัฒนา
คณุภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
ที่พอเพียง สร้างความย่ังยืน
ทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอนัด ี

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ

สังคมมีความสงบสุข 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

มีระบบการจัดการบริหารท่ีดี 
มีระสิทธิภาพ 

มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื นฐานทั่วถึงทุกชุมชนและ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพด ี

รณรงค์และเร่งสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

ส่งเสริมประชาชนทุกระดับในเรือ่ง
ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้
เกิดการขบัเคลือ่นการพัฒนาให้
บรรลุผล พร้อมทั งการส่งเสริม 
รักษา ฟื้นฟูประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 

พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุข ดูแลสวัสดิการ
และงานสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั งการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั ง
ในภาคการเมือง ภาคราชการ 
ภาคเอกชน บนพื นฐานการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการ
บริการสาธารณะให้มี

มาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน 
เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยอย่างครอบคลุม

และทั่วถึง 

 ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยการการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมี
รายได้ เพื่อขจัดปัญหาความ
ยากจน สร้างความย่ังยืน

ทางด้านเศรษฐกิจตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

บรหิารงาน
ท่ัวไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณ
สุข 

สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะ
และ

ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็ง 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งบกลาง 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่

ความมั่นคง
และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายของปัญหา พ้ืนที่
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา         
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  โดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weakness - W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T)   

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวนโยบาย
ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายส่วนกลาง นโยบายส่วนภูมิภาค และนโยบายส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดทิศทางการพัฒนา และบริหารจัดการเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์        
ในอนาคตต่อไป  

    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
จากการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จากการจัดท าเวทีประชาคมเมือง 

ได้เสนอประเด็นปัญหา ความต้องการ สามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

- ถนนเลียบคลองเกิดความช ารุด เสียหาย การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
- ท่อระบายน้ า และฝาท่อระบายน้ าในชุมชนช ารุดเสียหาย 
- ท่อระบายน้ าเกิดการอุดตันไม่สามารถระบายน้ าได้ 
- ศาลาอเนกประสงค์ช ารุดเสียหาย และทรุดโทรม 
- ต้องการระบบน้ าประปาที่สะอาด 
- การป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมระยะยาว โดยการสร้างเข่ือนกั้นน้ า 

2. ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- ต้องการให้มีการจัดสถานที่และกิจกรรมในการออกก าลังกาย  
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
- ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแล 
- ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
- ต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว  
- ขาดสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาน้ าเน่าเสียในชุมชน 
- คูคลองตื้นเขิน ไม่สะอาด 
- จ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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5. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
- ต้องการให้อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  
- ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรม และให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรม

สันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 
6. ด้านบริหารจัดการ 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชน 
- ปรับปรุงส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื นที่ 
จากการออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนที่ 1 แสดงผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง - ธัญบุรี 

 
จากการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(๑) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

ต าบลบึงน้ ารักษ์ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น  
(๒) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีสม เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ได้แก่ หมู่ที่ 4  

ต าบลบึงสนั่น  
(๓) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีแดง เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ได้แก่ หมู่ที่ 4 

ต าบลบึงสนั่น 
(๔) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเขียว เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4  

ต าบลบึงสนั่น และหมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบึงน้ ารักษ์   
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 (5) ที่ดินที่ก าหนดไวเปนสีเขียวมะกอก เปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ได้แก่ หมู่ที่ 3  ต าบล 
บึงน้ ารักษ์  

(6) ที่ดินที่ก าหนดไว้เปนสีน้ าเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ได้แก่ หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 

 

ดังรายละเอียดตามแผนที่ 2 แสดงรายละเอียดเฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

แผนที่ 2 แสดงผังเมืองรวมในเขตพื นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปรากฏว่าพ้ืนที่โดยส่วน

ใหญ่ เปนพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) รองลงมาคือส่วนพ้ืนที่ประเภทที่อยูอาศัยหนา 
แน่นนอย  (สีเหลือง) ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัยหนาแนน มาก (สีแดง) จะกระจุกตัวอยู่โซนเดียว คือ บริเวณหมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น สะท้อนถึง
ลักษณะการเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท ดังนั้น การก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ จึงควร
มุ่งเน้นในด้านคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่ประเภทสถาบันราชการ  การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) เป็นที่ตั้งขององค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี และโรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี  หมู่ที่  4 ต าบลบึงสนั่น อ า เภอธัญบุรี  จั งหวัดปทุมธานี  และประเภท
สถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) เป็นที่ตั้งของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสังกัด
สถาบันการพลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ที่ควรมุ่งเน้นในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ 
ตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การบริหารจัดการในองค์กร ระเบียบกฎหมาย บุคลากร 

งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการอ านวยการ การประสานงาน และความร่วมมือจากส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

- จุดแข็ง (Strength - S) หมายถึง ขีดความสามารถ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- จุดอ่อน (Weakness - W) หมายถึง ข้อจ ากัด หรือข้อด้อยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ผลท าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ 

 ปัจจัยภายนอก 
 ประกอบด้วย ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ 

ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) 
การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  ด้านสังคม นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี 

- โอกาส (Opportunity - O) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก สถานการณ์ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

- อุปสรรค (Threat - T) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

ในทุกด้าน 
2. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีได้หลากหลายและรวดเร็ว 
 3. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
 4. พนักงานเทศบาล และพนักงาน มีความรักสามัคคี และมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรบางส่วนไม่ตรงกับต าแหน่งงาน 
2. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
3. มีงบประมาณมีจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่และขนาดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 
โอกาส (Opportunity) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ท าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ การฝึก อบรมความรู้ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. มีการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง  และบริการสาธารณะ 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

3. พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล จึงท าให้เป็นพ้ืนที่ดึงดูดในการลงทุน เนื่องจากมีการคมนาคมที่
สะดวก อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 

4. ผู้ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรรเริ่มเข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้น เมืองเกิดการขยายตัว มีประชาชนต่าง
พ้ืนที่ย้ายเขา้มาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 
1. สถานการณ์การเมืองไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
2. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
3. สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความขัดทางการเมือง 
4. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
  1) ด้านเศรษฐกิจ  
      - ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน “ปัญหาค่าครองชีพสูง” ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 

รายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับมา ขณะที่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบันเท่าที่ควร รวมถึงสภาพของภาคการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบจนท าให้ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนสูง ขณะที่การส่งออกยังคงหดตัวราคาพืชผล
ทางการเกษตรแม้จะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ท าให้ไม่สามารถไปเพ่ิมความเชื่อมั่นในการ  
ใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ เหล่านี้ ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของประเทศไทย        
แต่อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวของการบริโภค น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเงื่อนไขที่ว่าสถานการณ์
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง และ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ           
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยที่เมื่อพิจารณาแล้วจะค่อนข้าง
เป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการ ลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยว
ที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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  2) ด้านสังคม  
- ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ 

คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นท าให้ปัจจัย 
การผลิตทางด้านแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้าน
สวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น เพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ท าให้การลงทุนลดลง
รายได้ประชาชาติลดลง ทั้งนี้การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการน าเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทน
แรงงานคนหรือใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียม
ความพร้อมการจัดสรรแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมท าให้รายได้ประชาชาติลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลง
ไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น ย่อมท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

  - ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม 
ลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้  เพ่ือสนองความ 
ต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง  เอารัดเอาเปรียบกัน                            
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  
       - ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมใน
หลายรูปแบบ แต่กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ของประชากร และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรม และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มขึ้นของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คน
ไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น 

  3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      - การพัฒนาที่ผ่านมาได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า 
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในชนบทที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ ได้แก่ ทรัพยากร  ป่าไม้ 
ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรแหล่งน้ า เป็นต้น 

  4) ด้านการเมืองและการบริหาร  
      - การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ  ส่วนกลาง 
ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 



 | ๓๘ ห น ้ า
 

ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

- กองช่าง เทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ 

   
  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
- กองช่าง 
 

2 ยุทธศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

การเศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป - กองวิชาการและ
แผนงาน 
   

3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา - กองการศึกษา 
สาธารณสุข - กองสาธารณสุขและ     

  สิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม 

รวม 3  ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 5  แผนงาน 6  ส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



1
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 01

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน -    -                 -     -                 -     -                 14 8,066,600 -     -                14 8,066,600
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -    -                 -     -                 -     -                 13 22,350,200 -     -                13 22,350,200
     1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -    -                 -     -                 -     -                 -     -                 1 286,700        1 286,700

รวม 0 0 0 0 0 0 27 30,416,800 1 286,700 28 30,703,500
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป -    -                 -     -                 -     -                 1 5,000,000 -     -                1 5,000,000

รวม 0 0 0 0 0 0 1 5,000,000 0 0 1 5,000,000
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานการศึกษา   -    -                 -     -                 -     -                 6 2,716,000 4 1,096,000 10 3,812,000
     3.2 แผนงานสาธารณสุข   -    -                 -     -                 -     -                 3 2,370,000 3 2,370,000 6 4,740,000
     3.3 แผนงานงบกลาง  -    -                 -     -                 -     -                 2 39,416,000 1 6,528,000 3 45,944,000

รวม 0 0 0 0 0 0 11 44,502,000 8 9,994,000 19 54,496,000
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 39 79,918,800 9 10,280,700 48 90,199,500

ปี พ.ศ. 2561

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

ปี พ.ศ. 2565

จ านวน
โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่๑
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2562 รวม 5  ปี

งบประมาณยุทธศาสตร์

หน้า  39

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2564

งบประมาณจ านวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

งบประมาณงบประมาณ จ านวน
โครงการ



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะให้ - - - ๖๓๐,๐๐๐ - ๑ แหง่ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
ขยายเขตไฟทางสาธารณะ ในยามค่่าคืน ครอบคลุมพืน้ที่ ในชีวติและทรัพยสิ์น
บริเวณซอยแปะ๊ฮก หมู่ที่ ๔
ต.บงึสนั่น อ.ธญับรีุ
จ.ปทุมธานี

๒ โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะให้ - - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๑ แหง่ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
ขยายเขตไฟทางสาธารณะ ในยามค่่าคืน ครอบคลุมพืน้ที่ ในชีวติและทรัพยสิ์น
บริเวณซอยวา่กา๊ฟดารุ้ล
หมู่ที่ ๕ ต.บงึน้่ารักษ ์
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี

3 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชน จา่นวน ๑ แหง่ - - - ๒๘๓,๕๐๐ - ๑ แหง่ ประชาชน กองช่าง
ขยายเขตไฟทางสาธารณะ มีความปลอดภยัใน มีความปลอดภยั
บริเวณซอยบญุวงศ์ หมู่ที่ ๑ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวติและ
ต.บงึน้่ารักษ ์อ.ธญับรีุ ทรัพยสิ์นเพิม่ขึน้
จ.ปทุมธานี

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ที่ โครงการ
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ตัวชีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

หน้า  40



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ.๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลฯ ความยาวรวม 250 เมตร - - - ๒๙๗,๕๐๐ - ๑ แหง่ ประชาชนมีน้่าอปุโภคบริโภค กองช่าง
ขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) มีน้่าสะอาดใช้ในการอปุโภคบริโภค ที่สะอาดและปลอดภยัใช้
บริเวณซอยวา่กา๊ฟดารุ้ล
หมู่ที่ ๕ ต.บงึน้่ารักษ ์
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี ๑,๒๒๗,๕๐๐

5 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนได้มีน้่า ขยายเขตประปาความยาวรวม - - - ๒๘๓,๕๐๐ - ๑ แหง่ ใหป้ระชาชนในชุมชนได้มีน้่า กองช่าง
ขยายเขตประปา สะอาดใช้ ประมาณ ๗๐๐ เมตร สะอาดใช้
(ต่อจากของเดิม) 
บริเวณซอยบญุวงศ์ 
หมู่ที่ ๑ ต.บงึน้่ารักษ ์
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี

6 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลฯ วางท่อขยายเขตประปาความยาว - - - 297,500       - ๑ แหง่ ใหป้ระชาชนในชุมชนได้มีน้่า กองช่าง
ขยายเขตประปา (ต่อจาก มีน้่าสะอาดใช้ในการอปุโภคบริโภค รวม 250 เมตร สะอาดใช้
ของเดิม) บริเวณซอยคุณจา่ 
หมู่ที่ ๔ ต.บงึสนั่น  
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ที่
ตัวชีว้ัด
(KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

หน้า  41



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

7 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลฯ วางท่อขยายเขตประปาความยาว - - - 357,000       - ๑ แหง่ ประชาชนในชุมชนได้มีน้่า
ขยายเขตประปา (ต่อจาก มีน้่าสะอาดใช้ในการอปุโภคบริโภค รวมประมาณ 3๐๐ เมตร สะอาดใช้
ของเดิม) บริเวณซอย
เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๔ 
ต.บงึสนั่น อ.ธญับรีุ 
จ.ปทุมธานี

เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากในบริเวณดังกล่าวมน้ี าอุปโภคบริโภคไมเ่พียงพอและไมไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสน่ันรักษ์จึงมคีวามจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
8 โครงการซ่อมแซม เพือ่ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พืน้ที่ในเขตเทศบาลฯ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้ระบบ กองช่าง

สาธารณูปโภค บริเวณใน ในเขตเทศบาลฯ ใหไ้ด้มาตรฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
เขตเทศบาลฯ ต.บงึสนั่น
และ ต.บงึน้่ารักษ ์ อ.ธญับรีุ
จ.ปทุมธานี 3,449,000    

9 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล วางท่อขยายเขตประปา - - - ๘๖๔,๐๐๐ - ๑ แหง่ ประชาชนมีน้่าอปุโภคบริโภค กองช่าง
ขยายเขตวางท่อประปา เมืองสนั่นรักษม์ีน้่าสะอาด ความยาวรวมประมาณ ๘๐๐ ที่สะอาดและปลอดภยั เดิม ปรากฎตาม
(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ใช้ในการอปุโภคบริโภค เมตร แผนพฒันาท้องถิน่
ซอยแปะ๊ฮก หมู่ที่ ๔ (พ.ศ. 2561 -
ต่าบลบงึสนั่น อา่เภอธญับรีุ 1,731,000    2565) หน้า 68
จงัหวดัปทุมธานี ล่าดับที่ 91

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

งบประมาณ
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
ที่ โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

หน้า  42



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

10 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 950 เมตร - - - 1,130,500    - ๑ แหง่ ประชาชนมีน้่าอปุโภคบริโภค กองช่าง
ขยายเขตประปา เมืองสนั่นรักษม์ีน้่าสะอาด ที่สะอาดและปลอดภยัใช้ เดิม ปรากฎตาม
(ต่อจากของเดิม) บริเวณซอย ใช้ในการอปุโภคบริโภค แผนพฒันาท้องถิน่
สุดมนัส หมู่ที่ ๒ (พ.ศ. 2561 -
ต่าบลบงึสนั่น อา่เภอธญับรีุ 2565) หน้า 76
จงัหวดัปทุมธานี ล่าดับที่ 24

11 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล วางท่อขยายเขตประปาความยาว - - - 1,190,000    - ๑ แหง่ ประชาชนมีน้่าอปุโภคบริโภค กองช่าง
ขยายเขตวางท่อประปา เมืองสนั่นรักษม์ีน้่าสะอาด รวมประมาณ 1,0๐๐ เมตร ที่สะอาดและปลอดภยัใช้ เดิม ปรากฎตาม
(ต่อจากของเดิม) บริเวณถนน ใช้ในการอปุโภคบริโภค แผนพฒันาท้องถิน่
เลียบคลองซอย ๑๓ (พ.ศ. 2561 -
ฝ่ังเหนือด้านตะวนัตก 2565) หน้า 68
(ปท ๓๐๒๖) หมู่ที่ ๔ ต่าบล ล่าดับที่ 90
บงึน้่ารักษ ์อา่เภอธญับรีุ 
จงัหวดัปทุมธานี

12 โครงการอดุหนุนงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั ขยายเขตไฟทางสาธารณะให้ - - - 800,000       - ๑ แหง่ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
ขยายเขตไฟทาง ในการเดินทางยามค่่าคืนและ ครอบคลุมพืน้ที่ ในชีวติและทรัพยสิ์น เดิม ปรากฎตาม
สาธารณะบริเวณถนนเลียบ ประหยดัค่ากระแสไฟฟา้ แผนพฒันาท้องถิน่
คลองซอยที่ ๑๑ ฝ่ังเหนือ (พ.ศ. 2561 -
ด้านตะวนัออก หมู่ที่ ๒ 2565) หน้า 62
ต่าบลบงึน้่ารักษ ์อา่เภอ ล่าดับที่ 69
ธญับรีุ จงัหวดัปทุมธานี

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ตัวชีว้ัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

หน้า  43



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

13 โครงการเปล่ียนโคมไฟทาง เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั เปล่ียนโคมไฟทางสาธารณะที่ช่ารุด - - - 358,100       - ๑ แหง่ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
สาธารณะ LED บริเวณชุมชน ในการเดินทางยามค่่าคืนและ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ในชีวติและทรัพยสิ์นและลด เดิม ปรากฎตาม
ล็อคปฏรูิปที่ดิน ๕ ไร่ ประหยดัค่ากระแสไฟฟา้ ค่าใช้จา่ย แผนพฒันาท้องถิน่
หมู่ที่ ๔ ต่าบลบงึน้่ารักษ ์ (พ.ศ. 2561 -
อา่เภอธญับรีุ 2565) หน้า 53
จงัหวดัปทุมธานี ล่าดับที่ 41

14 โครงการเปล่ียนโคมไฟ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั เปล่ียนโคมไฟทางสาธารณะที่ช่ารุด - - - 275,000       - ๑ แหง่ ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง
ทางสาธารณะ LED ในการเดินทางยามค่่าคืนและ ใหก้ลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในชีวติและทรัพยสิ์นและลด เดิม ปรากฎตาม
บริเวณชุมชนล็อคปฏรูิปที่ดิน ประหยดัค่ากระแสไฟฟา้ ค่าใช้จา่ย แผนพฒันาท้องถิน่
๒๐ ไร่ หมู่ที่ 4 ต่าบล (พ.ศ. 2561 -
บงึน้่ารักษ ์อา่เภอธญับรีุ 2565) หน้า 54
จงัหวดัปทุมธานี ล่าดับที่ 43

รวม 8,066,600    -

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ตัวชีว้ัด
(KPI)

หน้า 44



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร - - - ๑,๔๔๑,๙๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัท์ติก บริเวณซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๒,๗๐๐ ในการสัญจร
วรรณขจร หมู่ที่ ๑ ต.บงึสนั่น ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๖ เมตร ยาว 770 เมตร - - - ๑,๙๖๑,๒๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนแอสฟลัท์ติกบริเวณซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 4,620 ในการสัญจร
ไชยรุ่งทรัพย ์หมู่ที่ ๑ ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ 
ต.บงึสนั่น อ.ธญับรีุ เมตร
จ.ปทุมธานี

๓ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร - - - ๑,๙๒๘,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัท์ติก (ต่อจากของ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๗๕๐ ในการสัญจร
เดิม) บริเวณซอยสุดมนัส ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
หมู่ที่ ๒ ต..บงึสนั่น ๐.๐๕ เมตร
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

หน้า 45



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร - - - ๑,๙๘๙,๖๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัท์ติก (ต่อจากของ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๙๐๐ ในการสัญจร
เดิม) ซอยซัลออยล์ หมู่ที่ ๑ ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
ต..บงึน้่ารักษ ์อ.ธญับรีุ ๐.๐๕ เมตร
จ.ปทุมธานี

๕ โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๕ เมตร ยาว 400 เมตร - - - ๙๕๑,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัท์ติก บริเวณ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,000 ในการสัญจร
ซอยวา่กา๊ฟดารุ้ล หมู่ที่ ๕ ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนา 
ต..บงึน้่ารักษ ์อ.ธญับรีุ ๐.๐๕ เมตร
จ.ปทุมธานี

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑,080 เมตร - - - ๑,๙๘๔,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนแอสฟลัท์ติก ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๕,4๐๐ ในการสัญจร
บริเวณซอยมูฮัด ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตรผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร
หมู่ที่ ๕ ต..บงึน้่ารักษ ์
อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ที่
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน้า  46



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๗ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ - - - ๘๔๑,๔๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในชุมชน บริเวณ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒,๖๙๑ ตารางเมตร ผิวทางหนา ในการสัญจร
ตลาดพรธสิาร หมู่ที่ ๔ ใหไ้ด้มาตรฐาน ๐.๐4 เมตร
ต..บงึสนั่น อ.ธญับรีุ
จ.ปทุมธานี

8 โครงการซ่อมปรับปรุง เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร - - - ๑,๔๔๑,๙๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนแอสฟลัท์ติก บริเวณ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๒๕๐ ในการสัญจรไปมา

ซอยศรีเจริญ หมู่ที่ ๓ ใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย 
ต.บงึน้่ารักษ ์อ.ธญับรีุ ๐.๐๕ เมตร
จ.ปทุมธานี

เหตุผลความจ าเป็น : เน่ืองจากถนนมสีภาพช ารุดและไมไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมอืงสน่ันรักษ์จึงน ามาบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

9 โครงการปรับปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ปรับปรุงครุภณัฑ์ พืน้ที่ในเขตเทศบาลฯ - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - 1 โครงการ ประชาชนได้ใช้อปุกรณ์และ กองช่าง

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บริเวณ และส่ิงกอ่สร้างในเขต สถานที่ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน

ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ ใหใ้ช้งาน

ต.บงึสนั่น และ ต.บงึน้่ารักษ ์ ได้ดี

อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี ๑๖,๕๓๙,๐๐๐

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

หน้า  47



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐ โครงการซ่อมปรับปรุง เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ - - - ๑,๐๑๓,๘๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนแอสฟลัท์ติก บริเวณ ภายในเขตเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย ในการสัญจรไปมา เดิม ปรากฎตาม
ซอยนวลศรี หมู่ที่ ๔ ต่าบล กวา่ ๒,๑๕๐ ตารางเมตร แผนพฒันาท้องถิน่

บงึสนั่น อา่เภอธญับรีุ ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

จงัหวดัปทุมธานี 2565) หน้า ๙๑
ล่าดับที่ ๓๔

11 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ๕,๔๐๐ - - - ๒,๙๔๖,๕๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในชุมชนบริเวณชุมชน ภายในเขตเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนา ในการสัญจรไปมา เดิม ปรากฎตาม
เดอะเลกาซ่ี หมู่ที่ ๓  ๐.๐๕ เมตร แผนพฒันาท้องถิน่

ต.บงึน้่ารักษ ์อ.ธญับรีุ พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

จ.ปทุมธานี 2565) หน้า 86

ล่าดับที่ 13

12 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม ขนาดกวา้ง ๘.๙๐ เมตร ยาว ๔๐๐ - - - ๘๙๔,๑๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในชุมชน  บริเวณชุมชน ภายในเขตเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่ ในการสัญจรไปมา เดิม ปรากฎตาม
หมู่บา้นแสงตะวนั น้อยกวา่ ๓,๕๖๐ ตารางเมตร แผนพฒันาท้องถิน่

หมู่ที่ ๒ ต่าบลบงึน้่ารักษ ์  ผิวทางหนา ๐.๐๔ เมตร พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี #VALUE! 2565) หน้า 84

ล่าดับที่ 8

โครงการ

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ที่

หน้า 48



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค

๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑๓ โครงการซ่อมปรับปรุง เพือ่พฒันาเส้นทางคมนาคม พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 766 ตารางเมตร - - - ๙๕๖,๘๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทางเท้า บริเวณหมู่บา้น ภายในเขตเทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา เดิม ปรากฎตาม
เคียงคลอง 2 หมู่ 1 ต่าบล แผนพฒันาท้องถิน่
บงึสนั่น อา่เภอธญับรีุ พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

จงัหวดัปทุมธานี 2565) หน้า 87
ล่าดับที่ 19

รวม ๒๒,๓๕๐,๒๐๐ -

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
๑. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการปรับปรุงสนามฟตุซอล เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ ขนาดกวา้ง 18 เมตร - - - ๒๘๖,๗๐๐ ๑ แหง่ เปน็ที่ออกกา่ลังกายในชุมชน กองช่าง

บริเวณชุมชนนริศรา หมู่ที่ 1 ออกกา่ลังกายภายในชุมชน ยาว 40 เมตร หรือพืน้ที่
ต่าบลบงึน้่ารักษ ์อา่เภอธญับรีุ ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร
จงัหวดัปทุมธานี

รวม ๒๘๖,๗๐๐

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน้าที่ 49

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงานการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 เงินอดุหนุนส่าหรับพฒันา เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ประกอบวชิาชีพครู ผู้ประกอบวชิาชีพครู - - - 180,000 180,000 จา่นวนครู ผู้ประกอบวชิาชีพครู กองการศึกษา

ผู้ประกอบวชิาชีพครู ได้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันา ที่สังกดัของสถานศึกษา ที่เขา้รับการ ได้รับการฝึกอบรม
ที่สังกดัของสถานศึกษา ศักยภาพตนเอง ของ อปท. อบรม ท่าใหเ้กดิการพฒันาศักภาพ
ของ อปท. ตนเอง

2 เงินอดุหนุนส่าหรับพฒันา เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ประกอบวชิาชีพครู ผู้ประกอบวชิาชีพครู - - - 50,000 50,000 จา่นวนครู ผู้ประกอบวชิาชีพครู กองการศึกษา
ผู้ประกอบวชิาชีพครู ได้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันา ที่สังกดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่เขา้รับการ ได้รับการฝึกอบรม
ที่สังกดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศักยภาพ ของ อปท. อบรม ท่าใหเ้กดิการพฒันาศักภาพ
ของ อปท. ตนเอง

3 เงินอดุหนุนส่าหรับส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากร ครูและบคุลากรทางการศึกษา - - - 66,000 66,000 จา่นวนครู ครูและบคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
ศักยภาพการจดัการศึกษา ทางการศึกษาเขา้อบรมสัมมนา ในสังกดั อปท. ที่เขา้รับการ ในสังกดั อปท.มีความรู้
ของท้องถิน่ ค่าใช้จา่ย การจดัท่าระบบประกนัคุณภาพ อบรม และเขา้ใจการจดัท่าระบบ
โครงการอบรมสัมมนา ภายในสถานศึกษา ประกนัคุณภาพภายใน
การจดัระบบประกนัคุณภาพ สถานศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวยั
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ตามกฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

หน้าที่ 50

ที่ โครงการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงานการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการขยายโรงอาหาร เพือ่ใหน้ักเรียนมีสถานที่ โรงอาหารโรงเรียนอนุบาล - - - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ นักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เพยีงพอในการรับประทาน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์๒ รับประทานอาหารที่เพยีงพอ

เมืองสนั่นรักษ ์๒ และถกูสุขอนามัย และถกูสุขอนามัย

5 เงินอดุหนุนส่วนราชการ เพือ่ใหม้ีครูเพยีงพอต่อการ บคุลากรที่ปฏบิติัหน้าที่ครู - - - 900,000 - 1 แหง่ มีครูเพยีงพอต่อการจดั กองการศึกษา

โรงเรียนชุมชนวดัพชิิต จดัการเรียนการสอนครบทุกชั้น โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม (5 คน) การเรียนการสอนครบทุก 

ปติยารามตามโครงการจดัจา้ง ทุกกลุ่มสาระ ชั้นทุกสาระ

บคุลากรปฎบิติัหน้าที่ครู

อตัราจา้งชั่วคราวเพือ่จดั

การเรียนการสอน

6 เงินอดุหนุนส่วนราชการ เพือ่ใหม้ีครูสาขาวชิาเอกปฐมวยั บคุลากรที่ปฏบิติัหน้าที่ครู - - - 720,000 - 1 แหง่ นักเรียนทุกคนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนวดัขมุแกว้ วชิาเอกพลศึกษา วชิาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนวดัขมุแกว้ ( ๔ คน ) การพฒันาความรู้

ตามโครงการขอสนับสนุน ความสามารถรอบด้าน

งบประมาณเพือ่โครงการ

จดัจา้งบคุลากรปฏบิติัหน้าที่

ครูอตัราจา้งชั่วคราวเพือ่

จดัการเรียนการสอน 2,420,000 800,000

รวม 2,716,000    ๑,๐๙๖,๐๐๐

หน้าที่ 51

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

ที่ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวชีว้ัด
(KPI)



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการกา่จดัขยะมูลฝอย  - เพือ่กา่จดัขยะ  - ไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน - - - 2,000,000 2,000,000 ต่าบลบงึน้่ารักษ์  - สามารถกา่จดัขยะ กองสาธารณสุข
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ถกูหลักวชิาการ ภายใน ต่าบลบงึน้่ารักษ ์จา่นวน 27 จา่นวน 27 ได้ถกูหลักวชิาการ และส่ิงแวดล้อม

ต่าบลบงึน้่ารักษ์ ชุมชน  ชุมชน ต่าบลบงึน้่ารักษ์
จา่นวน 27 ชุมชน จา่นวน 27 ชุมชน

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพือ่ควบคุมและปอ้งกนัการ - สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง 250,000 250,000 จา่นวนสุนัข เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์ กองสาธารณสุข
คนปลอดภยัจากโรคพษิ แพร่ระบาดของโรคพษิสุนัขบา้ สนั่นรักษ ์80%  ได้รับการส่ารวจ และแมว 4074 เปน็เขตปลอด และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และขึน้ทะเบยีน ตัว จา่นวน 43 โรคพษิสุนัข
ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ - สุนัขและแมวเทศบาลเมือง ชุมชน
ลูกเธอเจา้ฟา้ฯ สนั่นรักษ ์ 80% 
กรมพระศรีสวางควฒัน ได้รับการฉดีวคัฉดีปอ้งกนั
วรขตัติยราชนารี โรคพษิสุนัขบา้ 

3 โครงการอาสาสมัครบริบาล  - เพือ่ใหผู้้สูงอายมุีความรู้ความ - อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ - - - 120,000 120,000 จา่นวนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายภุาวะพึง่พงิได้รับ กองสาธารณสุข
ท้องถิน่เพือ่ดูแลผู้สูงอายทุี่มี เขา้ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพและ ด้านผู้สูงอายุ ภาวะพึง่พงิ การดูแลเพิม่ขึน้ และส่ิงแวดล้อม
ภาวะพึง่พงิ ปฏบิติัต่อผู้สูงอายอุยา่งสุภาพ - พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ไม่น้อยกวา่

 - เพือ่เตรียมการรับรองระบบการ - ดูแลผู้สูงอายจุา่นวน 2 คน 8 คน/เดือน
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวใน
ท้องถิน่ชุมชน
 - เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากร
และภาคีเครือขา่ยที่ท่างานด้านการ
ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายรุะยะยาว

รวม 2,370,000 2,370,000

หน้าที่ 52

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการที่

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

2.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑



2. บัญชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนการเสริม เพือ่เปน็การช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้พกิารที่มีคุณสมบติัตามระเบยีบ - - - 5,916,000 6,528,000 เดือนละ 1 คร้ัง ผู้พกิารมีสวสัดิการในการ กองสวสัดิการสังคม
สร้างสวสัดิการ  เบีย้ยงัชีพใหแ้กค่นพกิาร กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ด่ารงชีพเพิม่ขึน้ เดิม ปรากฎตาม
ทางสังคมใหแ้กค่นพกิารหรือ ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษท์ี่ วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ แผนพฒันาท้องถิน่
ทุพพลภาพ ประสบปญัหาความเดือดร้อน ความพกิารใหค้นพกิารของ พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2565) หน้า 123
 พ.ศ.2553 และที่แกไ้ขเพิม่เติม ล่าดับที่ 2

2 โครงการสร้างหลักประกนั เพือ่เปน็การช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายทุี่มีคุณสมบติัตามระเบยีบ - - - 33,500,000 - เดือนละ 1 คร้ัง ผู้สูงอายมุีสวสัดิการในการ กองสวสัดิการสังคม
รายได้แกผู้่สูงอายุ เบีย้ใหแ้กผุ้่สูงอายใุนเขต กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ด่ารงชีพเพิม่ขึน้ เดิม ปรากฎตาม

เทศบาลเมืองสนั่นรักษท์ี่ประสบ วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงิน แผนพฒันาท้องถิน่
ปญัหาความเดือดร้อน เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายขุอง พ.ศ. (๒๕๖๑ - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2565) หน้า 123
พ.ศ.2552 และที่แกไ้ขเพิม่เติม ล่าดับที่ 3

รวม 39,416,000 6,528,000

หน้าที่ 52

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างความเขม้แขง็และพัฒนาคุณภาพชวีิตชมุชน

หน้าที่ 53

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต
2.3 แผนงานงบกลาง

ที่

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -     -             -     -            -     -             5 27,332,700 -     -            5 27,332,700

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 5 27,332,700 0 0 5 27,332,700

 

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

งบประมาณ

รวม 5  ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2565

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

หน้า  54

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564



แบบ ผ ๐๒/๑

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั : การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง ๖ เมตร ยาว - - - ๔,๕๓๗,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

แอสฟัลท์ติก บริเวณคลอง ๙ คมนาคมภายใน ๒,๕๔๐ เมตร หรือมพีื้นที่ ในการสัญจร
ถงึคลอง ๑๐ หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ ๑๕,๒๔๐ 
ต.บึงสนั่น อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๒ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง ๖ เมตร ยาว - - - ๔,๑๖๒,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง
แอสฟัลท์ติก บริเวณคลอง คมนาคมภายในเขต ๒,๓๓๐ เมตร หรือมพีื้นที่ ในการสัญจร
๑๐ ถงึคลอง ๑๑ หมู่ที่ ๓ เทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ ๑๓,๙๘๐ 

ต.บึงสนั่น อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

เหตุผลความจ าเป็น : เน่ืองจากถนนมีสภาพช ารุดและไม่ได้บรรจไุวใ้นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท . จงึน ามาบรรจไุวใ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน จา่นวน ๑ แห่ง - - - ๒,๔๖๖,๐๐๐ - ๑ แห่ง ประชาชนมคีวามปลอดภัย กองชา่ง

ส่องสวา่ง บริเวณทางไป มคีวามปลอดภัย ในชวีติและทรัพยสิ์น
วดัโสภณาราม เชื่อม ในการเดินทาง
อา่เภอล่าลูกกากบัอา่เภอ ยามค่่าคืน
ธญับุรี หมู่ที่ ๑ ต.บึงน้่ารักษ์
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชน

โครงการ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์



แบบ ผ ๐๒/๑

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั : การพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง ๔ เมตร ยาว - - - ๓,๘๗๑,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ๒,๐๘๐ เมตร หรือมพีื้นที่ ความสะดวก
ล็อคปฏิรูป ๒๐ ไร่ หมู่ที่ ๔ เทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ ๘,๓๒๐ ในการสัญจร
ต.บึงน้่ารักษ์ อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง ๕ เมตร ยาว - - - ๒,๙๖๒,๕๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ๑,๓๒๐ เมตร หรือมพีื้นที่ ความสะดวก
ล็อคปฏิรูปสายยนื หมู่ที่ ๔ เทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ ๖,๖๐๐ ในการสัญจร
ต.บึงน้่ารักษ์ อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร #REF!

๖ โครงการปรับปรุง เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว - - - ๔,๑๓๗,๔๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองชา่ง
ถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต 2,135 เมตร หรือมพีื้นที่ ความสะดวก
ล็อคปฏิรูปที่ดิน 5 ไร่ หมู่ที่ ๔ เทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ 8,54๐ ในการสัญจร
ต.บึงน้่ารักษ์ อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร #REF!

7 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อพัฒนาเส้นทาง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว ๕,๑๙๖,๘๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองชา่ง
แอสฟัลท์ติก บริเวณล็อคปฏิรูป คมนาคมภายในเขต 2,144 เมตร หรือมพีื้นที่ ความสะดวก
ที่ดิน 10 ไร่ หมู่ที่ 4 เทศบาลฯ ไมน่้อยกวา่ 8,576 ในการสัญจร
ต.บึงน้่ารักษ์ อ.ธญับุรี ให้ได้มาตรฐาน ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย
จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

รวม ๒๗,๓๓๒,๗๐๐
รวมทั้งหมด ๒๗,๓๓๒,๗๐๐

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

หน้า  57

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตัวชี้วดั
(KPI)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชน

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ



แบบ ผ ๐๒/๑

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชน
3.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ โครงการสมาร์ทซิต้ี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  - มีระบบ Line Official - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ -  - มีสมาชิกเข้าร่วม ประชาชนสามารถ กองวิชาการฯ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ภายในเขตเทศบาลฯ Account เทศบาลเมืองสนัน่รักษ ในระบบ Line Official เข้าถึงช่องทาง

สู่เศรษฐกจิเข้มแข็ง มีมาตราฐาน ให้ได้มาตรฐาน อ่าเภอธัญบรีุ จังหวัดปทมุธาน Accoun ไม่ต่่ากว่า การส่ือสาร

จ่านวน 1 บญัชีทางการ 10,000 ราย ด้านการบริการ

- มีระบบ Free WIFI เชือ่มต่อ - มีผู้ใช้งานระบบ ของรัฐได้ด้วย

สมาชิกเข้า Line Official Free WIFI ไม่ต่่ากว่า ความสะดวก 

Account จ่านวน 20 จุด 10,000 คร้ัง รวดเร็ว และ

- มีระบบการค้าขายออนไลน ์ - มีผู้ประกอบการ เข้าถึงได้ทกุกลุ่ม

จ่านวน 1 ระบบ เข้าร่วมในแพลทฟอร์ม วัยด้วยระบบไลน ์

การค้าขายออนไลน์

ไม่ต่่ากว่า 200 ราย

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน้า  58
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



  แบบ ผ.03
  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับติดต้ังหรือ - - - 1,004,400 1,004,400 กองการศึกษา
แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000

บทีียู จ านวน ๓๑ เคร่ืองๆ ละ ๓๒,๔๐๐
บาท ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท า
ความเย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียู
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อตุสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
เปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่งความเย็น และหนว่ยระบาย

ความร้อน จากโรงงานเดียวกนั มคีวามหนว่ง
เวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ การติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย

อปุกรณ์ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุม้ฉนวน ยาว ๔ เมตร สายยาว

ไมเ่กนิ ๑๕ เมตร
2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทัศน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 78,400      กองการศึกษา  

และเผยแพร่ ความละเอยีดจอภาพ ๓,๘๔๐ × ๒,๑๖๐ พิกเซล
ขนาด ๔๙ นิว้ จ่านวน  ๔  เคร่ืองๆ ละ
๑๙,๖๐๐ บาท
 - ระดับความละเอยีดของจอภาพ
(Resolution) (พิกเซล)

หมวด
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๑
เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ที่ แผนงาน ประเภท

หน้า 59

                      บัญชคีรภัุณฑ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

                      บัญชคีรุภัณฑ์



  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

 - ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดจอภาพ (นิว้)   

 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED
Backlinght

 - สามารถเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ได้ (Smart TV)
 - ช่องต่อ HDMI ไมน่อ้ยกว่า 2 ช่อง เพื่อการ 
เชือ่มต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว ๑,๐๐๔,๔๐๐

รวม 1,082,800   1,004,400

หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๑

ที่
งบประมาณ

หน้า  60

                      บัญชคีรภัุณฑ์

แผนงาน

เทศบาลเมอืงสน่ันรกัษ์

ประเภท
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไมอย่างไร เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้
ควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กรณีมีปัญหาสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างก าลังด าเนินงานและการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตลอดจนใช้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีการ 
ปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพ  เพ่ือการ
ตัดสินใจวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป     

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์   
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60 
    3.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.๔ วิสัยทัศน์  (๕) 
    3.๕ กลยุทธ์ (๕) 
    3.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
    3.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์  (๕) 
    3.๘ แผนงาน  (๕) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 

รวม ๑๐๐ 
  

 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครอง                        ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชดัเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (๕) 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จงัหวัด  (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  (๕) 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเป็นส าคัญ ซึ่งในการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการนั้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะ
ผู้บริหาร และตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ โดยมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนยกระดับการให้บริการ
ประชาชนควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาแบบกระบวนการมีส่วนร่วม และอาจเกิดความ
เบื่อหน่ายในขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 
 2. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอาจต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
 3. ข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ กฎหมาย ทีไ่ม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ปัญหา
ต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 จากการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในระยะท่ีผ่านมามีข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ปัญหาอุปสรรค 
 1. จ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกบรรจุไว้จ านวนมาก ซึ่งภายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จึงไม่สามารถน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้
ครอบคลุมทุกโครงการ  
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ท าให้การน าเสนอแผนงาน/โครงการ ที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่น หรือแผนชุมชนไม่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงกระท า  
 3. กระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติ ยังคงอยู่ลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดการบูรณาการแผนอย่างเป็นรูปธรรม  
 4. ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท าให้การ
ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  ข้อเสนอแนะ 
 1. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การเสนอโครงการที่เกินศักยภาพ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ                   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการต่างๆ  
 2. ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพ้ืนที่ เขตรอยต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการวางแผนงานที่ซ้ าซ้อน หรือขาดความต่อเนื่อง 
 4. จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และภารกิจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 
สามารถน าแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6๓ 


