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บทที่ 1 

บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2  ประเภท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอและชุมชน 

  2.  แผนพัฒนาส่ีปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาส่ีปี 
โดยมีการปรับปรุงเพ่ือทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

 เพ่ือให้การพัฒนาตําบลหนองกระทุ่ม  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้วางไว้  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตําบลท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบล ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาตําบล 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลจึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตของ
เทศบาลตําบล โดยกําหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีความสําคัญต่อเทศบาลตําบลหนองกระทุ่มเป็นอย่างยิ่ง  ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็น
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองกระทุ่มให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การ



จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้อง
กําหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ  และแนวทางในการท่ีจะกําหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องของประชาชนให้ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนท่ีการปกครองตนเอง
เท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนท่ี
เหล่านั้นอย่างรู้เท่านั้นจนทําให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มท่ีหรือหนทางในการป้องกัน
อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (Proactive) 

   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบจะต้องดําเนิน
อย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การรวบรวมข้อมูลและเป็นปัญหาสําคัญ 
  2.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและ
กําหนดประเด็นในการพัฒนา 
  3.  การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  5.  การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  6.  การกําหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  7.  การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  8.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1.  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาอําเภอ   
การพัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 
 3.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 
 



1.3   ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ  และการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  
เป็นการวางกรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.2  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์พ้ืนท่ีท่ีสําคัญและมีผลต่อ
ประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
 1.4  ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง  ผังเมืองรวมชุมชุน  หรือผังเมืองเฉพาะ  (ผังภาค  หรือ  
ผังอนุภาค  ในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 1.5  อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 1.7  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  พร้อมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และรับทราบปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชน  และให้สํานัก / กอง /ส่วนท่ีมีหน้าท่ีจัดทําแผน  พร้อมด้วยสํานัก /กอง /ส่วนอ่ืนๆ  ร่วมกันเก็บ
รวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงควรประกอบด้วย 
 2.1  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 2.2  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 2.3  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษา
แห่งชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  เป็นต้น 
 2.6  ข้อมูลท่ีได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 2.7  ข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนท่ี  3   สํานัก /กอง/ส่วน  ท่ีมีหน้าท่ีจัดทําแผนทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีได้พร้อมข้อมูลจาก  สํานัก /
กอง /ส่วนอ่ืนๆ  และนําข้อมูลท่ีได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา



ท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือประชุมกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  และจะต้องทําการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของตัวช้ีวัดด้วย 

ขั้นตอนท่ี  4  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  นําผลวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทําเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนท่ี  5  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ขั้นตอนท่ี   6  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วนําเสนอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนท่ี  7  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

    สําหรับองค์การให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาเทศบาลตําบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

1.4   ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาอําเภอ   การ
พัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และการพัฒนาประเทศ  เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปี 

 2.  เทศบาลตําบลหนองกระทุ่มสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 

 3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการแสดงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณชน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม 

************* 
สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพทั่วไป 

ท่ีตั้ง   ท่ีทําการเทศบาลตําบลกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขท่ี 111  หมู่ท่ี 3 บ้านหนองปอ (ท่ี นสล.เด่นสระสิม) 
ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเดิมบางนางบวช ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ห่างจากท่ีว่า
การอําเภอเดิมบางนางบวชประมาณ   31  กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ  76   
กิโลเมตร  

เนื้อท่ี เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม มีพ้ืนท่ีประมาณ 72.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,270 ไร่  
 อาณาเขตติดต่อ 
           ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ตําบลสุขเดือนห้า  อําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
           ทิศใต้        ติดต่อกับ  ตําบลหนองโพธ์ิ ,ตําบลแจงงาม  อําเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี       
           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ตําบลบ่อกรุ  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตําบลหนองมะค่าโมง  อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพ้ืนท่ีท่ัวไปมีความลาดของพ้ืนท่ีจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงไปทิศตะวันตกเฉียงใต้พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบสลับกับท่ีลูกคล่ืนลอนลาด  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  25 - 26  เมตร  โดยจะสูง
จากทิศตะวันตกแล้วค่อยลาดลง  ทางทิศตะวันออก  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เป็นพ้ืนท่ีขาด
ความอุดมสมบูรณ์  และไม่ซับน้ําทําให้การปลูกพืชไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  และดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
บางส่วนเป็นดินเหนียว มีคลองส่งน้ําชลประทาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี  2  จํานวน  2  สาย ได้แก่  
คลอง   1  ซ้าย และคลอง  1  ขวา  1  ซ้าย  และคูน้ํา  จํานวน  18   สาย   ทําให้พ้ืนท่ีบางส่วนเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะทํานาข้าว ทําไร่อ้อย เป็นต้น 

ภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

  -   ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ เดือน   มีนาคม      ถึง    เดือน   มิถุนายน 
  -   ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ เดือน   กรกฎาคม    ถึง    เดือน   ตุลาคม 
  -   ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่ เดือน   พฤศจิกายน  ถึง    เดือน   กุมภาพันธ์ 
 



 
การปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องท่ี  พ.ศ.  2457  ออกเป็น   9  หมู่บ้าน ดังนี้ 

- หมู่ท่ี  1 บ้านหนองกระทุ่ม จํานวนครัวเรือน  411 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  2 บ้านหนองกระทุ่ม จํานวนครัวเรือน  279 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  3 บ้านหนองปอ  จํานวนครัวเรือน  151 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  4 บ้านหนองปลาดุก จํานวนครัวเรือน  57 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  5 บ้านหนองกอก  จํานวนครัวเรือน   144 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  6 บ้านหนองนา  จํานวนครัวเรือน  195 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  7 บ้านหนองอิงพิง  จํานวนครัวเรือน  257 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  8 บ้านหนองหิน  จํานวนครัวเรือน  172 ครัวเรือน 
- หมู่ท่ี  9 บ้านโศกไฮ่  จํานวนครัวเรือน   88 ครัวเรือน 

ประชากร 

 มีครัวเรือนท้ังหมด   1,754  ครัวเรือน  ประชากรท้ังส้ิน   4,873  คน  แยกเป็น ชาย 2,411  คน  
เป็นหญิง   2,462   คน    ความหนาแน่นเฉล่ียต่อพ้ืนท่ีประมาณ   68   คน/ตารางกิโลเมตร 
ตารางแสดงจํานวนประชากร ชาย หญิง แยกตามหมู่บ้านต่าง ๆ 

ข้อมูลประชากร จากสํานักงานทะเบียนอําเภอเดิมบางนางบวช  ณ เดือน  15 พฤษภาคม  2561 

หมู่ที่ หญิง ชาย ประชากรรวม ครัวเรือน 

หมู่ท่ี  1  บ้านหนองกระทุ่ม 539 532 1,071 411 

หมู่ท่ี  2  บ้านหนองกระทุ่ม 377 393 770 279 

หมู่ท่ี  3  บ้านหนองปอ 228 211 439 151 

หมู่ท่ี  4  บ้านหนองปลาดุก 81 74 155 57 

หมู่ท่ี  5  บ้านหนองกอก 232 195 427 144 

หมู่ท่ี  6  บ้านหนองนา 256 254 510 195 

หมู่ท่ี  7  บ้านหนองอิงพิง 347 335 682 257 

หมู่ท่ี  8  บ้านหนองหิน 268 274 542 172 

หมู่ท่ี  9  บ้านโศกไฮ่ 134 143 277 88 

รวม 2,462 2,411 4,873 1,754 



สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การเกษตรกรรม 
 ตําบลมีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังส้ิน  37,431  ไร่  ครัวเรือนเกษตรรวม   797   ครัวเรือน   สภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๆ แยกได้ดังนี้ 

ลําดับที่ พืชเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ปลูก 

(ไร)่ 

ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร/่ปี) 

จํานวน 

ครัวเรือนที่ปลูก 

1 ข้าวนาปี 6,500 450 137 

2 ข้าวนาปรัง 1,500 800 137 

3 อ้อย 27,763 11,000 562 

4 มันสําปะหลัง 2,968 3,000 37 

5 ไม้ผล 200 - 25 

6 ผัก 25 - 25 

ข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตร  ตําบลหนองกระทุ่ม 
ลําดับที่ รายการ หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 รวม 9 หมู ่

1 ครัวเรือนเกษตรกร 138 127 115 26 72 68 124 75 52 797 

2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 สมาชิกสหกรณ ์ 32 46 32 4 3 6 45 11 2 181 

4 สมาชิก  ธกส. 53 19 63 20 51 35 27 31 15 314 

5 พ้ืนท่ีท้ังหมด 7,100 4,200 6,060 1,560 3,900 3,700 8,200 5,050 3,500 43,270 

6 นาข้าว 963 940 704 122 861 423 1,352 663 472 6,500 

7 พืชไร่ 5,660 2,781 4,865 983 2,774 2,670 4,777 3,603 2,618 30,731 

8 ไม้ผล  ไม้ยืนต้น 35 8 18 22 43 33 11 - 30 200 

 



หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล ฯ 

- ป๊ัมน้ํามัน     10   แห่ง 
- ร้านค้า                    70   แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน      2   แห่ง 
- โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   1   แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็ก      -   แห่ง 
สภาพทางสังคม - 

 ด้านการศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  จํานวน  4   แห่ง   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน   1   แห่ง  

 

ลําดับที่ ช่ือโรงเรียน จํานวนคร/ูผู้ดูแลเด็ก จํานวนนักเรียน 

1 วัดหนองกระทุ่ม   6 105 

2 บ้านหนองนา       5 102 

3 บ้านหนองอิงพิง   16 121 

4 บ้านหนองหิน      4 31 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอ     3 58 

รวม 34 417 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา          จํานวน    4    แห่ง     คือ 

ลําดับที่ ช่ือโรงเรียน สถานที่ตั้ง จํานวนภิกษุ 

1 วัดหนองกระทุ่ม   หมู่ท่ี  1  บ้านหนองกระทุ่ม 7 

2 วัดหนองนา       หมู่ท่ี  6  บ้านหนองนา 5 

3 วัดหนองหิน      หมู่ท่ี  8  บ้านหนองหิน 3 

4 สํานักสงฆ์บ้านหนองอิงพิง   หมู่ท่ี  7  บ้านหนองอิงพิง 5 

รวม 20 



ด้านสาธารณสุข 
ลําดับที่ ช่ือ สถานที่ตั้ง พ้ืนที่รับผิดชอบ 

1 โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตําบลหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี  3 1,2,3,4,7 

2 โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตําบลบ้านลาด หมู่ท่ี   5 5,6,8,9 

3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน หมู่ท่ี  1 1 

 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ร้อยละ  100   เปอร์เซ็นต์ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ท่ีพักสายตรวจ  อปพร. ตําบลหนองกระทุ่ม  ตั้งอยู่หมู่ท่ี   3   จํานวน    1   แห่ง   

การบริหารงาน 

ลําดับที่ ตําแหน่ง จํานวน/คน 

1 ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 17 

2 พนักงานเทศบาล 10 

3 พนักงานจ้างภารกิจ 8 

4 พนักงานจ้างท่ัวไป 12 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ลําดับที่ ช่ือ ตําแหน่ง 

1 นายธง      กาฬภักดี นายกเทศมนตรี 

2 นายสถวน  ขุมทอง รองนายกเทศมนตรี 

3 นางเต็ม     ครองตน รองนายกเทศมนตรี 

4 นายวิทูล    ธนาวีระชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5 นายสนิท   จันทรรัสมี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 



สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายถวิล      เพ็งสวย สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

2 นายสิตธร   เพ็งสวย สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

3 นายเจตน์    ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

4 นายพู         กาฬภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

5 นายรุ้ง        กาฬภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

6 นายพิทยา   กาฬภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 1 

7 นายมานพ  กาฬภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

8 นายบุญเสริม  โฉมเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

9 นายมานะ  กาฬภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

10 นายไพโรจน์  ชิดปราง สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

11 นางสาวกัลยานัฐ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

12 นายบุญเลิศ   สิทธิน้อย สมาชิกสภาเทศบาลเขตท่ี 2 

 

  การกําหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง 

  เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม  มีหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน  แบ่งการเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เป็น   10   หน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้ 

หน่วยที่ หมู่ที่ 
สถานที่กําหนด 

เป็นหน่วยเลือกตั้ง 
สภาพสถานที่เลือกตั้ง 

พ้ืนที่ใช้สอย 

ตารางเมตร 

1 1 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงอาหารโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 112 

2 1 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 154 

3 2 วัดหนองกระทุ่ม ศาลาการเปรียญวัดหนองกระทุ่ม 288 



4 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลา SML บ้านหนองปอ 84 

5 4 ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ 117 

6 5 ศาลาเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ 84 

7 6 วัดหนองนา ศาลาการเปรียญวัดหนองนา 104 

8 7 ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาเอนกประสงค์ 68 

9 8 ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาเอนกประสงค์  68 

10 9 ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาเอนกประสงค์ 66 

การบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม  
 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม   ประกอบด้วยเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

- ถนนลูกรัง    ระยะทาง    31        สาย 
- ถนนคอนกรีต   ระยะทาง            25        สาย 
- ถนนลาดยาง    ระยะทาง            2,700    เมตร 
 การโทรคมนาคม 
- โทรศัพท์สาธารณะ   จํานวน      5 แห่ง 
- โทรศัพท์ประจําบ้าน   จํานวน   250  แห่ง 
 

การไฟฟ้า 
 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม   มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน 

- จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  จํานวน  1,593 หลังคาเรือน 
- จํานวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้า  จํานวน      - หลังคาเรือน 
แหล่งน้ําธรรมชาติ 
- ห้วยหิน  -     ห้วยโศกตาจีต      -      ห้วยกระเสียว 
-    ห้วยกระจี  -      ห้วยทับละคร  
แหล่งน้ําที่สร้างข้ึน 
- ฝาย     จํานวน    6 แห่ง 
- บ่อน้ําตื้น    จํานวน  10 แห่ง 
- บ่อโยก    จํานวน   6        แห่ง 
- สระน้ําสาธารณะ                           จํานวน            13     แห่ง 

 



ข้อมูลอื่น ๆ 

 มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน    2 รุ่น   250 คน 
- อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดประจําหมู่บ้าน 9 รุ่น             225 คน 
- กลุ่มแม่บ้าน     1 กลุ่ม    127 คน 
- อปพร.     2  รุ่น     97 คน 
- หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย    2  รุ่น     15    คน 

ศักยภาพในตําบล 

ศักยภาพของเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม 

(1)  จํานวนบุคลากร 

1.พนักงานเทศบาล                จํานวน      9 คน 
   ตําแหน่งในสํานักปลัด    จํานวน    5 คน 
   ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน    2 คน 
   ตําแหน่งในกองช่าง     จํานวน    1 คน 
   ตําแหน่งในกองการศึกษา    จํานวน      1 คน 
   ตําแหน่งในกองสาธารณสุข    จํานวน     - คน 

     2. พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป       จํานวน   20 คน 
    ตําแหน่งในสํานักปลัด    จํานวน   10 คน 
    ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน   2 คน 
    ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน   2 คน 
    ตําแหน่งกองการศึกษา    จํานวน     3 คน 
    ตําแหน่งในกองสาธารณสุข    จํานวน     3 คน 

     3. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  จํานวน  17   คน 
          ผู้บริหารท้องถิ่น      จํานวน   1 คน 
          คณะผู้บริหารท้องถิ่น     จํานวน   2 คน 
          เลขานุการ/ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  จํานวน   2 คน 

     สภาเทศบาล     จํานวน  12 คน 

 

 



(2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร  
      1. พนักงานเทศบาล       จํานวน   9    คน 

ปริญญาโท     จํานวน   6     คน 
ปริญญาตรี     จํานวน   3     คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จํานวน   -     คน 
ประถมศึกษา     จํานวน   -     คน 

  2. พนักงานพนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป       จํานวน   20    คน 
   ปริญญาตรี     จํานวน   8     คน 
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จํานวน   7     คน 

ประถมศึกษา     จํานวน   5     คน 

      3. บุคลากรในส่วนผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น  จํานวน   17    คน 
   ประถมศึกษา      จํานวน   7    คน 

         มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จํานวน   7    คน 
                     ปริญญาตรี      จํานวน   3    คน 
          ปริญญาโท      จํานวน     -    คน 

สํานักงานปลัดฯ รับผิดชอบ 
1. งานบริหารท่ัวไป  2. งานนโยบายและแผน 3.   งานกฎหมายและคดี   
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      5. งานสวัสดิการสังคม    
6. งานพัฒนาชุมชน       7.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
8. งานส่งเสริมการเกษตรและการปศุสัตว์  9. งานการเลือกตั้ง 

กองคลังรับผิดชอบ 
1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง รับผิดชอบ 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ 
4. งานผังเมือง 
5. งานสํารวจ 

 



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 
1. งานส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน กศน. 
3. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยมในพ้ืนท่ี 
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา  
5.  งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
6. งานเทคโนโลยี ทางการศึกษา 
7. งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย ทางการศึกษา 
8 งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
9. งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบ 

งานสาธารณสุข 
1.  งานอนามัยชุมชน 
2.  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
3.  งานควบคุมโรค 
4.  งานป้องกัน รักษา และบําบัดยาเสพติด 
5.  งานประสานกับเครือข่ายสาธารณสุข 

 

งานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 
 1. งานรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
 2. งานควบคุม ขนถ่าย และกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 3. งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
 4. งานควบคุมและจัดการส่ิงแวดล้อม 
 5. งานส่งเสริมและรณรงค์เก่ียวกับการ 
 6.  อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 



 

รายได้ของเทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม   

            รายได้ประจําปีงบประมาณ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561    16,374,592.02    บาท     

            รายได้ประจําปีงบประมาณ  รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2561      42,789,738.02    บาท     

  - รายได้ท่ีจัดเก็บเอง         648,382.62  บาท 

  -  รายได้ท่ีรัฐจัดสรร           10,320,866.40  บาท 

  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     5,151,143.00  บาท 

 

*************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
- การพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
- การพัฒนาตามกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและพัฒนาด้านท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
- การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด 
- การพัฒนาตามกรอบนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลหนองกระทุ่ม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี 

คุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดํารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
อยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

พันธกิจ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

ร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะท่ีดีอยู่ใน 

ครอบครัวท่ีอบอุ่นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ดุลยภาพ
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างของ 
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเส่ียงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ บน
พ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมท่ีพอเพียง มีการปรับโครงสร้างการ
ผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยควบคู่กับการเช่ืองโยงต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิ
สติกส์ พลังงาน กฎกติกาและกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และคุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน เป็นธรรมและมี
การสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครอง
สิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 



 
 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะมีการกระจาย
อํานาจและกระบวนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
ใช้ทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลับซับซ้อนมาก 

ยิ่งขึ้นจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐาน 

ทรัพยากร และ ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรม 

ในสังคมอย่างย่ังยืน 
นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาล ถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องนําประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤต  
เศรษฐกิจโลกท่ีกําลังเกิดขึ้นและพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แก้ไขวิกฤตทางสังคมท่ีมีความแตกแยก
และพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองให้มีความม่ันคงตาม
แนวทางระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการให้บรรลุ
ภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพ้ืนฐานหลัก 4 ประการคือ 

หนึ่ง ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ มีความม่ันคงในการเป็นศูนย์รวม 
จิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือความขัดแย้งทุกรูปแบบ 
พร้อมท้ังดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุ ภาพอย่างจริงจัง 

สอง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความ 
ยอมรับของทุกภาคส่วน 

สาม ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ี 
ประชาชนจะประสบ 

ส่ี พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ให้มีความม่ันคง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของสากล 

นโยบายรัฐบาล จะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนําหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงท่ีเน้น การใช้คุณธรรมนําความรู้ และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อย่างเคร่งครัดโดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดําเนินการและมีกําหนดเวลาแล้ว
เสร็จในปีแรกอย่างชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาลซ่ึงมีกําหนดเร่ิมต้นตั้งแต่ปี แรกเป็น
ต้นไป ดังต่อไปนี้ 



 
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

1.1 การสร้างความเช่ือม่ันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ 
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

1.1.1 เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดขึ้น 
โดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในชาติในทุกกรณีรวมท้ังการฟ้ืนฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม แก่ทุกฝ่าย รวมท้ังสนับสนุน 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ ภายใต้กรอบของบทบาท 

1.1.2 จัดให้มีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร 
 เพ่ือทําหน้าท่ีแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ โดยยึดม่ันหลักการสร้างความสมานฉันท์ และ
แนวทาง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กําหนด
จังหวัดชายแดนเป็นเขตพัฒนาพิเศษ ท่ีมีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา สิทธิพลเศษด้านภาษี และพัฒนา
เป็นเขตอุตสาหกรรม นอกจากนั้นกําหนดเป็นพัฒนาพิเศษตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.1.3 ปฏิรูปการเมืองโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการ
ปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยรวมท้ังสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

1.1.4 เร่งสร้างความเช่ือม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ 
ความสําคัญกับกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นลําดับแรก และร่วมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารท่ี
เก่ียวข้องท่ีประเทศไทยใน ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะต้องลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นํา
อาเซียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด
ผู้นําอาเซียนคร้ังท่ี 14 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 

1.1.5 ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีกําลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทําเป็นแผน 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะส้ันท่ีครอบคลุม ภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเท่ียว 
ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พร้อมท้ังจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพ่ือให้ สามารถ
บรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได้ 

1.1.6 เร่งสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติ และเร่งรัดมาตรการ 
กระตุ้นการท่องเท่ียว โดยการดําเนินร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วนราชการท่ีได้รับ
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อยู่แล้วเพ่ือใช้ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายท่ัว
ประเทศ รวมท้ังลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเพ่ือ ดึงดูดให้มีการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

1.1.7 เร่งลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสําคัญกับโครงการลงทุนมี 



ความคุ้มค่ามากท่ีสุด เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ การ
ลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพท่ีมุ่งสู่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ให้สามารถเร่ิมดําเนินโครงการได้ในปี 
2552 โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาส่ิงแวดล้อม การดําเนินงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

1.2 การรักษาและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
1.2.1 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและป้องกัน 

การขยายตัว ของการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม โดยใช้มาตรการจูงใจเพ่ือลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจ้างงาน 

1.2.2 ดําเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพ่ือรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจาก 
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานท่ีว่างงานประมาณ 500,000 คน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิลําเนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วิสาหกิจและ ธุรกิจชุมชน 

1.2.3 เร่งรัดดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและ 
ผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้ตามกฎหมายโดยเร็ว 
การหางานใหม่ การส่งเสริมอาชีพอิสระ การสร้างงาน และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปล่ียนอาชีพ รวมท้ังการ
จัดสวัสดิการท่ีจําเป็น เช่น การเพ่ิมวงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้าง และ
การดําเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น ซ่ึงรวมถึงการสร้างงานและจัดท่ีทํากิน รวมท้ังการเข้าถึงแหล่งทุน 
สําหรับแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีถูกเลิกจ้างให้คืนสู่ภาคเกษตร 

1.2.4 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไปท่ีแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ รวมท้ังขยายเพดานให้กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุเป็น 
30,000 บาทต่อราย 

1.2.5 เพ่ิมมาตรการด้านการคลัง เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ของประชาชนและกระตุ้น 
ธุรกิจในสาขาท่ีถูกผลกระทบ 

1.2.6 สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้ง 
กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพ่ิมเติมให้จากวงเงินท่ีเคยจัดสรรให้เดิม เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ําและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังเร่งรัดและลดขั้นตอน
ของภาครัฐเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบฯได้ อย่างรวดเร็ว 

1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเคร่ืองมือ
ของรัฐให้ มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเส่ียงทางการเกษตร ท้ังระบบประกันความเส่ียง
ราคาพืชผลผ่านกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร และระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ 

1.2.8 เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตรและ 
สินค้าชุมชน เพ่ือกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 

1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอ 



นโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็น ระบบ และมีระบบการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกร รวมท้ังพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท่ัวประเทศ ให้ 
ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น/ชุมชน การดูแลเด็กผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล และการเฝ้าระวังโรคในชุมชน โดยจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนให้กับ อสม.เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
หนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพ 

1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลัก 

ให้กับทุกโรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และท้ังสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือชดเชยรายการต่างๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง 

1.3.2 กํากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการท่ีมีความจําเป็นต่อการ 
ครองชีพ ให้มีราคาท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

1.3.4 ใช้กองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอย่างประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ํามันอย่าง ประหยัด 

1.4 ตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือ 
ทําหน้าท่ีเร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกําหนดมาตรการและโครงการ เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วนนโยบายรัฐบาล 

วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย 
“เป็นองค์กรหลักในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข อํานวยความเป็นธรรมของสังคม ด้วยการบูรณา

การการบริหารจัดการในพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน” 
พันธกิจ 
1. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการกับกระทรวงและทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างการอํานวยความเป็นธรรม และส่งเสริมคุณธรรมของสังคม 
3. ส่งเสริม และรักษาความม่ันคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้บริการประชาชนใน 

พ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสร้างการพัฒนาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชนบทควบคู่ไปกับการป้องกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 
เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ด้วยการ 
3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในความสงบเรียบร้อย การ 

อํานวยความสะดวก เป็นธรรมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4. เสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดความม่ันคงในทุกภาค 
ส่วน และประชาชนมีรายได้ท่ีดีขึ้น 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการและบริการ 

ประชาชน ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3. สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของ 

กฎกระทรวงและทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการบริการประชาชน 
5. เสริมสร้างระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นําการบริการการ 

เปล่ียนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสงบภายใน ความสงบเรียบร้อยและอํานวยความ เป็นธรรม 
ในสังคม 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และลดความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 

2. คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับสิทธิโอกาสและความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรักชาติ จัดระเบียบสังคม และสร้างวินัย 

ของคนในชาติ 
4.ส่งเสริมความม่ันคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และความเข็มแข็งของพลังแผ่นดิน มา 

แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี 
5. เพ่ิมศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. กําหนด ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง และชนบทให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงามและปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ังคั่งให้กับประชาชน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดช่องว่างของการกระจายรายได้ 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด จังหวัดและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
5. พัฒนาระบบการถือครองท่ีดิน สนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และแก้ไขปัญหา 

ท่ีดินทํากิน 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
แนวคิดในการจัดทําวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดทําวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่มองออกไปใน 
อนาคต โดยมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความสามารถขององค์กรที่จะ
ผลักดันให้การพัฒนาไปสู่จุดหมาย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นการมองออกไปในอนาคตและมีกลยุทธ์รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต 
2. ต้องสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ข้อจํากัดต่างๆ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 " เมืองเกษตรกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา  สนับสนุนการกีฬา ยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียง " 
 
พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 พันธกิจหลักท่ี  1  การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การวางแผนพัฒนา  และการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  และการปกครอง 

พันธกิจหลักท่ี  2   การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานโดยการปรับปรุง  กระบวนการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีมีอยู่และท่ีได้รับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐสู่
ท้องถิ่น 

พันธกิจหลักท่ี  3   การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปโภคท่ีมี 
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

พันธกิจหลักท่ี  4   การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย  และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

พันธกิจหลักท่ี  5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข  การกีฬา  การพัฒนาทางผลผลิต  
และอาชีพ  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายของผู้บริหารตําบลหนองกระทุ่ม 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่ืองการก่อสร้าง  ซ่อมแซม   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนลูกรัง ถนนดิน - เร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบ ประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้พ่ีน้องได้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และน้ําทางการเกษตร    
โดยการขุดลอกลําห้วยและคลอง 

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมด้านการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพราะกระผมถือว่า “การศึกษาคือพ้ืนฐานของชีวิต”  

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้ครบจํานวนเด็กนักเรียน ท่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองกระทุ่ม - การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เช่น จัดโครงการให้เยาวชนรักใน
ชุมชน จัดโครงการกีฬาเพ่ือต่อด้านยาเสพติดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และจะดูแลสงเคราะห์  ผู้ติดเช้ือเอดส์  อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว ให้ได้รับสวัสดิการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
ภายในตําบล ให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ให้มีการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมสวัสดิการ 

4.  ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 
ประสานงานต่อ โครงการ วิสาหกิจชุมชน เคร่ืองสีข้าวชุมชนเคล่ือนท่ี และโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพอัดเม็ดของชุมชนต่อไป เพ่ือให้มีข้าวปลอดสารพิษบริโภค และมีปุ๋ยราคาถูกคุณภาพสูง ใช้ในตําบลเพ่ือ
เป็นการลดต้นทุนการผลิต  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มท่ี 

5.  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
 จัดทําโครงการปลูกป่า ตามสถานท่ีราชการ และท่ีชุมชนต่างๆ จัดทําโครงการหน้าบ้านหน้ามอง  
ชุมชนต้องปลอดจากขยะต่างๆ  

6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนาท้ังในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี เช่น วันสงกรานต์  สนับสนุนให้

เยาวชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรม พร้อมสานต่องานผ้าขาวม้า 5 สี ในรู้จักกันโดยท่ัวไปกระผมจะสนับสนุน
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ทุกกิจกรรม  อาทิเช่น  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี  5  ธันวาคม   
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี  12  สิงหาคม  และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เป็นต้น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาล 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควร 

แก่การดําเนินงานท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิงแวดล้อมของเทศบาล ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและสอดคล้องกับภารกิจหลักและบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 
 



1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในชุมชนและเส้นทางสู่แหล่งเกษตรให้ 

สามารถใช้สัญจรได้สะดวกตลอดท้ังปี 
 1.2 ปรับปรุงและก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่ง 

น้ําเพ่ือ การเกษตรอย่างพอเพียง 
 1.3 จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์และประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอ 
 1.4ปรับปรุงและก่อสร้างท่อระบายน้ําเพ่ือระบายน้ําเสียและป้องกันน้ําท่วมขังอย่างเพียงพอ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 กระตุ้นและสนับสนุนการดําเนินการผลิตของชุมชนเพ่ือขยายไปสู่ระดับภูมิภาค 
  2.2 สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
  2.3 ส่งเสริมอาชีพจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการสร้างงานเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  2.4 สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 บริหารการจัดการด้านขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  3.2 บริหารการจัดการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  

ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ 
  3.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดทน 

4. ด้านสังคม 
  4.1 ปรับปรุงชุมนต่าง ๆ ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นชุมชนน่าอยู่ 
  4.2 วางแผนและจัดทําโครงการทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     4.3 ดําเนินการให้เป็นชุมชนปลอดภัยโรค 
  4.4 ส่งเสริมการออกกําลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย 
  4.5 ดําเนินการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ชุมชนกําหนดกติกาต่อต้านยาเสพติด 
  4.6 ดําเนินการสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเอดส์ หรือผู้ประสบสา 

ธารณภัย 
5. ด้านการเมืองและการบริหาร 

    5.1 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน ชุมชน เอกชน และหน่วยงานราชการ 
โดยใช้ หลักการบริหารงานแบบส่วนร่วม 

    5.2 จัดทําโครงการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง สมาชิสภาเทศบาล และ
ผู้นําชุมชน 

5.3 จัดบริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้รณรงค์ส่งเสริมให้การเอก
ตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม 

    5.5 พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้มันสมัยอยู่เสมอ 
        5.6 จัดระบบการติดตามประเมินผลและความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

********************************************** 

 



 
 
4.5 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) คิดเป็นร้อยละ 

ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. การคมนาคมในชุมชนหมู่บ้าน มี
ความสะดวก สบาย รวดเร็ว 
 
2. ประชาชนมีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
การอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 
 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง
เพียงพอ 
 
4.ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อการอปุโภค 
อย่างเพียงพอ 
 
5. การระบายน้ําในชุมชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วไม่ท่วมขัง และไม่เน่าเสีย 
 
 
6.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพยีงพอ
ในการดํารงชีวิต 

1) ร้อยละของแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน มีการ 
คมนาคมสะดวก สบาย 
 
1) ร้อยละของครอบครัวเกษตรกรที่ใช้แหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร 
 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
 
 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดใช้ 
 
 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีการระบายน้ํา
เสีย 
อย่างรวดเร็วไม่ท่วมขัง 
 
 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมด้วย
การผลิตภณัฑ์ของชุมชน 
2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นกว่ารายจ่าย 

1) ชุมชน/หมู่บ้านที่มีการคมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว มีร้อยละ 75 ของพื้นที่ 
 
1) ครอบครัวเกษตรมีแหล่งน้ําเพือ่ 
การเกษตรมีร้อยละ 40 
 
1) ครัวเรือนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้นร้อย 
ละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
1) ครัวเรือนมีน้ําสะอาดใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
1) จํานวนครัวเรือนที่มีอย่างการระบายน้ํา 
อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของ 
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
1) ครัวเรือนที่มีการรวมกลุม่กันเพือ่จัดทํา 
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของ 
ครัวเรือนทั้งหมด 
2) ครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 
รายจ่ายร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) คิดเป็นร้อยละ 

ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
อย่างถูกวิธี 
 
 
 
 
8. ชุมชนมีสวนสาธารณะและต้นไม้เพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
9.ส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดโรค 
 
 
 
10.จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพ
ติด 
 
 
11.ดําเนินการสงเคราะห ์เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์หรือผู้
ประสบสาธารณภัยอย่างเพียงพอ 
 

1) ร้อยละของประมาณขยะมูลฝอยและน้ํา
เสียที่ถูกจํากัด 
 
2) ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
 
 
1) ร้อยละของชุมชนที่มีสวนสาธารณะและมี 
ต้นไม้เพิ่มขึ้น 
 
 
1) ร้อยละของประชาชนที่ปลอดโรคและมี 
สุขภาพที่แข็งแรง 
 
 
1)ร้อยละของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
 
1) ร้อยละของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. หรือผู้
ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 

1) ร้อยละของขยะมูลฝอยและน้ําเสียที ่
กําจัดอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ของ 
ขยะทั้งหมด 
2)ร้อยละของขยะมูลฝอยในครัวเรือนลดลง 
ร้อยละ 20 
 
1) ชุมชนมีสวนสาธารณะและต้นไม้เพิ่ม 
มากขึ้น ร้อยละ 40 ของชุมชนและพื้นที่ 
ทั้งหมด 
 
1) ประชาชนปลอดโรคและสุขภาพ 
แข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ของประชาชน 
ทั้งหมด 
 
1) ประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
 
1) เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผูส้งูอายุ ผู้ 
พิการ ผู้ป่วยเอดส ์หรือผู้ประสบสา 
ธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) คิดเป็นร้อยละ 

ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

12. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนัก
ในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
13. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง มีศูนย์หรือสถานที่ออก
กําลังกายไว้บริการประชาชน 
 
14. การบริการด้านสุขภาพมีความ
สะดวก 
 
15.ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
16.ชุมชนมีการสืบทอดอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
17.ประชาชนได้รับการศึกษามีคุณภาพ
มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างทั่วถึง 
18. ราคาสินค้าทางการเกษตรมี
ผลตอบแทนที่ดีสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

1) ร้อยละของครัวเรือนมีจิตสํานึกร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม 
2) จํานวนครัวเรือนมีการจํากัดขยะถูกวิธี
และไม่ทิ้งน้ําเสยี 
 
1) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 
2) ร้อยละของสถานที่ออกกําลังกายมีทั่วถึง 
 
1)ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข 
 
 
1) จํานวน อปพร. เครื่องมือดับเพลิงต่อ
จํานวนประชากร 
2) ร้อยละของสถิติการเกิดปญัหา
อาชญากรรม 
1) ร้อยละของกลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มภมูิปัญญา 
ท้องถิ่น 
1) ร้อยละของประชากรทีไ่ด้รับการศึกษา 
 
1)ร้อยละของประชาชนที่เป็นเกษตรเพิ่มขึ้น 
หรือลดลง 
2)ร้อยละของสินค้าที่เป็นสินค้าทาง
การเกษตร 

1) ประชาชนมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม ร้อย 
ละ 50 
2) ครัวเรือนกําจัดขยะถูกวิธรี้อยละ 50 
 
 
1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 50 
2) สถานที่ออกกําลังกายร้อยละ 50 
 
 
1)สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่บริการ 
ประชาชนร้อยละ 20 
 
1) ชุมชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินร้อยละ 40 
2) สถิติการเกิดอาชญากรรมร้อยละ 20 
 
1) กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 30 
1)ประชาชนได้รับการศึกษาร้อยละ 70 
 
1) เกษตรกรจํานวนร้อยละ 80 ของ 
ประชากรในพื้นที่ 
2) สินค้าทางการเกษตรจาํนวนร้อยละ 80 
ของจํานวนสินค้าทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) คิดเป็นร้อยละ 
ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

19.ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
บริหารงาน 
 
 
 
20. การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 
 
21. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 
22. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง มีความรู้ ความสามารถให้บริการ 
ช่วยเหลือแก้ปัญหาประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

1) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ 
บริหารงานเพิม่มากขึ้น 
2) ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ 
 
 
1) ร้อยละของประชาชนที่เลือกตั้งโดยสุจริต 
 
 
1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรม
เพิ่ม 
2) ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที ่
นํามาใช้ในการบริหารงาน 
 
 
1) ร้อยละของพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 
ที่ 
ให้บริการ ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ 
พัฒนาฝึกอบรม 

1) ประชากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของประชาชนทั้งหมด 
2) ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 20 ของ 
งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา 
 
1) ประชาชนเลือกตั้งโดยสุจริตเพิม่ขึ้นร้อย 
ละ 20 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 
 
1) จํานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด 
2) จํานวนวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที ่
นํามาใช้ในการบริหารงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทั้งหมด 
 
1) พนักงานเจ้าหน้าที ่ได้รับการพฒันาและ 
ฝึกอบรมร้อยละ 70 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูป และอาชีพชุมชน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเท่ียวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและ 
     วัฒนธรรม  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงการบริการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน    

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  
ประกอบด้วย   2  แผนงาน  คือ 
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ประกอบด้วย  3  แผนงาน คือ 
    2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

         2.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
        2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูป และอาชีพชุมชน 
ประกอบด้วย  1  แผนงาน คือ 
   3.1 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย  2  แผนงาน คือ 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
         4.2 แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  3  แผนงาน คือ 
         5.1 แผนงานการศึกษา   
         5.2 แผนงานสาธารณสุข 
         5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงการบริการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ประกอบด้วย  1  แผนงาน คือ 
   6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

   จังหวัดสุพรรณบุรีเน้นการพัฒนาจังหวัดในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหาร การศึกษา การกีฬา 
และการท่องเท่ียว  ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดช้ันนําในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล  เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติแบบย่ังยืน ” 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและมุ่งส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                ให้เกิดความสมดุล 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการและส่งเสริมการ 

                กีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
5. การนําการเปล่ียนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพท่ีดีได้มาตรฐานสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

แนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและ 

ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น ซ่ึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ
ของท้องถิ่นรวมท้ังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดตลอดท้ังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงมีความสําคัญ
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริง ในรูปของแผนงานโรงการท่ีจะดําเนินการจริง เป็นการช้ีเฉพาะ
ถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีชัดเจนฉะนั้น แผนงานโครงการท่ีกําหนดขึ้นนี้จะต้องมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วย 
เพ่ือใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการขั้นตอนท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินกา

พัฒนา ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา ซ่ึงระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงจะทําให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลและวัดความสําเร็จของโครงการ เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นก็คือ
การประเมินว่ามีการนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะสามารถ
วัดผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ สองปี ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผล และเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งคร้ัง 
ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
วิธีการและห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาส่ีปี โดยใช้แผนดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 3 เดือน 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ 

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจัดทําโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยกําหนดให้มีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ 

1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
2. ความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
3. การเปล่ียนแปลงของการพัฒนาตามตัวช้ีวัด 
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