
 

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลกระจับ 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 
ค าน า 

 
ค ำน ำ 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

 



   แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  เป็นแผนพัฒนาที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้กระบวนการ   มีส่วนร่วมของ
ประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคม ที่ได้รวมพลังกันระดมความคิด ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคมในเทศบาล
ต าบลกระจับ และร่วมกันจัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาเทศบาลสามปีด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอบ้านโป่ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 

  แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น า
ทิศทางการพัฒนาเทศบาลภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคม และที่ได้พิจารณาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค  แล้วจึงได้น าแนวทางการพัฒนาเทศบาลสามปีไปสู่การพัฒนาเพ่ือรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป  เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ   จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยพลัง
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 
 ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
           หน้า 
 

ส่วนที ่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน        ๑  

ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๑๓ 

ส่วนที่  ๓  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกระจับ       ๑๙ 

ส่วนท่ี  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตั ิ          ๖๗ 

ส่วนที ่ ๕  การติดตามและการประเมินผล        ๑๖๙ 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีเทศบาลต าบลกระจับ 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลกระจับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ต าบลกระจับ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ(ภารกิจหลัก)และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบ้านโป่ง 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับได้จัดท าโดยถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙   ดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลกระจับ  
จึงเป็นแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี ตามจุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙   
เพ่ือให้เทศบาลต าบลกระจับ มีแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เป็นเครื่องมือส าหรับจัดสรรงบประมาณด าเนินการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประหยัดด้านระยะเวลา  
บุคลากร  วัตถุประสงค์ และงบประมาณให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และ
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นชอบและอนุมัติเอกสารฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลกระจับต่อไป 
 
 
    (ลงชื่อ) 
       ( นางสาวเฟ่ืองลดา  กุลธอุทัย ) 
                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลกระจับ 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
๑.ด้านกายภาพ 

ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลกระจับ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอ าเภอบ้านโป่งห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง ระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชไร่และท านา ซึ่งเดิมมีฐานะเป็น“สุขาภิบาลกระจับ”  
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๘๐ ตอนที่ ๑๑๔ หน้า ๒๖๒๖  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๐๖ ) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก 
“สุขาภิบาลกระจับ” เป็น “เทศบาลต าบลกระจับ” ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา  มีพ้ืนที่ จ านวน  
๙.๑   ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๔  เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓  
(ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพ้ืนที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ ๕๐๐ เมตร  มี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  ๖๕  กิโลเมตร 
  ปัจจุบันส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ)  เลขที่  
๔๙  หมู่ที่  ๙  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  บนเนื้อท่ี ๑ ไร่ ๑ งาน   ๙๔  ตารางวา 
 ที่ตั้ง 
  เทศบาลต าบลกระจับ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอ าเภอบ้านโป่ง ห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง 
ระยะทาง ประมาณ  ๕ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ จ านวน ๙.๑ ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณชุมชนมีถนนสาย
ส าคัญผ่าน คือ ทางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ( บ้านโป่ง -
กาญจนบุรี) ตัดผ่าน โดยขอบเขตพ้ืนที่เทศบาลมีลักษณะตั้งฉากกับถนนสายส าคัญดังกล่าว มีระยะออกไปจาก
ศูนย์กลางถนนข้างละ ๕๐๐ เมตร  
 พื้นที่ของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อ             ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลหนองอ้อ         อ าเภอบ้านโป่ง          จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลสระกระเทียม     อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต้  ติดต่อ  ต าบลหนองอ้อ          อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุร ี
     ต าบลดอนกระเบื้อง     อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุรีและ 
     ต าบลดอนกระเบื้อง     อ าเภอโพธาราม      จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลดอนกระเบื้อง     อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุร ี
     ต าบลหนองอ้อ          อ าเภอบ้านโป่ง      จังหวัดราชบุร ี
 
 



 
 

แผนที่แสดงอาณ
าเขต 



ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศในรอบปี   แบ่งออกเป็น    ๓   ฤดู     ดังนี้ 

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต ่  เดือนมีนาคม     ถึง  เดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่   เดือนกรกฎาคม     ถึง     เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่   เดือนพฤศจิกายน    ถึง     เดือนกุมภาพันธ์ 
 ในเขตเทศบาลต าบลกระจับ จะมีฝนตกชุกในราวเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และจะมีช่วงแล้งมากใน
ระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกปี 
  เนื้อที ่
  เทศบาลต าบลกระจับ   มีเนื้อที่ประมาณ  ๙.๑  ตารางกิโลเมตร    

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลกระจับ  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืช

และท านา   มีพ้ืนที่จ านวน ๙.๑ ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๓ (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพ้ืนที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 
๕๐๐ เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๖๕  กิโลเมตร 

จ านวนหมู่บ้าน 
           เทศบาลต าบลกระจับ  มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลหนองอ้อ และ
ต าบลดอนกระเบื้องรวม     ๑๓   หมู่บ้าน    คือ 

๑. ต าบลหนองอ้อ(บางส่วน) ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ     ดังนี้ 
             ๑.๑ บ้านหัวโป่ง    หมู่ที ่  ๓    (บางส่วน) 
             ๑.๒ บ้านหนองอ้อ   หมูที่   ๔    (บางส่วน) 
             ๑.๓ บ้านสามแยกกระจับ   หมูที่   ๕    (บางส่วน) 
  ๑.๔ บ้านหนองกระจ่อย   หมู่ที่   ๙    (บางส่วน) 
   ๑.๕ บ้านหนองตะแคง   หมู่ที ่  ๑๐   (บางส่วน) 
   ๑.๖ บ้านทุ่งน้อย    หมู่ที่   ๑๑   (บางส่วน) 
   ๑.๗ บ้านโรงข้าวสาร   หมู่ที่   ๑๓        (บางส่วน) 
   ๑.๘ บ้านหนองเจริญ   หมู่ที่   ๑๔      (บางส่วน) 
   ๑.๙ บ้านทุ่งเจริญ   หมู่ที่   ๑๕        (บางส่วน) 

๒.ต าบลดอนกระเบื้อง  (บางส่วน)    ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ     ดังนี้ 
            ๒.๑ บ้านดอนกระเบื้อง   หมู่ที่    ๒    (บางส่วน) 
            ๒.๒ บ้านดอนกระเบื้อง   หมู่ที่    ๔    
   ๒.๓ บ้านหนองกระถิน   หมู่ที่    ๕    (บางส่วน) 
   ๒.๔ บ้านร่วมใจพัฒนา   หมู่ที่    ๙    (บางส่วน)  
 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานของเทศบาล  ในปัจจุบัน  เทศบาลต าบลกระจับ

ประกอบด้วย  ๒  องค์กร ๒ ส่วนที่ส าคัญ  คือ  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน  ๑๒  คน  เรียกว่า สมาชิกสภา
เทศบาล (ส.ท.) มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ  ๔  ปี 



นายกเทศมนตรี   
นายกเทศมนตรี จ านวน  ๑  คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ผู้ช่วยเหลือใน
การบริหารราชการของเทศบาล ได้ไม่เกิน จ านวน  ๒  คน   

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน      

นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองแล้ว  เทศบาล
ต าบลกระจับยังประกอบด้วยพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   มีหน้าที่รับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปตามส่วนการงานต่างๆ  โดยมี
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ปลัดเทศบาล   เป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 
 

 

โครงสรา้งการเมืองและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
 
 

เทศบาลต าบลกระจับ 

สภาเทศบาลต าบลกระจบั 

ประธานสภาเทศบาล    ๑  คน 

รองประธานสภาเทศบาล  ๑  คน 

สมาชิกสภาเทศบาล    ๑๐  คน 

คณะผูบ้ริหาร 
นายกเทศมนตรี            ๑    คน 

รองนายกเทศมนตรี          ๒    คน 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   ๑    คน 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑   คน 

ปลดัเทศบาล 

ส ำนักปลัดเทศบำล กองคลัง กองช่ำง กองสำธำรณสุขฯ 

-งานธุรการ 
-งานการเจา้หนา้ท่ี 

-งานป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานพฒันาชุมชน 

 

-งานธุรการ 
-งานพสัดุและทรัพยสิ์น 

-งานการเงินและบญัชี 

-งานผลประโยชน์และ 
กิจการพาณิชย ์
-งานแผนท่ีภาษี 

 

 

-งานธุรการ 
-งานวิศวกรรม 

-งานสาธารณูปโภค 

-งานสถานท่ีและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

-งานธุรการ 
-งานสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

-งานรักษาความ
สะอาด 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 

-งานสัตวแ์พทย ์
-งานป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

-งานธุรการ 
-งานผลิตและ              
จ  าหน่ายน ้ า 
-งานการเงินและ
บญัชี 

กองกำรประปำ 

รองปลดัเทศบาล 

-งานธุรการ 
-งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน 

-งานนิติการ 
-งานบริการขอ้มูล
ข่าวสารทอ้งถ่ิน 

 

กองวิชำกำรและ
แผนงำน 

-งานธุรการ 
-งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถม
วยั 
-งานส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวฒันธรรม 

-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

กองกำรศึกษำ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



  นายกเทศมนตรี  จ านวน  1             คน 
 รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2             คน 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน            1             คน 
 เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน            1             คน 
 สภำเทศบำลต ำบลกระจับ 
  ประธานสภาเทศบาล  จ านวน  1      คน 
  รองประธานสภาเทศบาล  จ านวน  1    คน 
  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  10   คน 
 
 อัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล 
  -พนักงานเทศบาล  จ านวน  40           อัตรา 
  -ลูกจ้างประจ า  จ านวน   5                 อัตรา 
                        -พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน            13                อัตรา 
                        -พนักงานจ้างทั่วไป                        จ านวน            17                อัตรา 
 ส่วนราชการภายในส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 
         การบริหารแบ่งโครงสร้างเป็น   ๑   ส านัก   ๖   กอง  ๑  หน่วยงาน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล  
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุข 
๕. กองการศึกษา 
๖. กองวิชาการและแผนงาน 
๗. กองการประปา 
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๓.ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเชื้อสาย เช่น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน )                
มีจ านวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร์  ในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ณ  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙              
มีจ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๙๔  ครัวเรือน  ประชากร  จ านวน ๗,๘๗๓ คน แยกเป็นชาย ๓,๗๒๙  คน หญิง ๔,๑๔๔ คน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๖,๔๖๕  คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ  ๘๙๘.๔๔ คน/ตารางกิโลเมตร  

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
ช่วงอำยุ เพศชำย เพศหญิง รวม 

อายุน้อยกว่า ๑-๑๐ ปี 464 478 942 
อายุ ๑๑-๒๐ ปี 496 499 995 
อายุ ๒๑-๓๐ ปี 525 576 1,101 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี 622 631 1,253 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี 612 686 1,298 
อายุ ๕๑-๖๐ ปี 445 557 1,002 
อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 565 717 1,282 

รวมทั้งหมด 3,729 4,144 7,873 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลต าบลกระจับ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



จ ำนวนประชำกรแยกตำมสัญชำติ 
สัญชำติ เพศชำย เพศหญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,689 4,120 7,809 
สัญชาติจีน ๕ ๒ ๗ 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย ๔๐ ๒๔ 64 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน ๓๕ ๒๒ 57 

รวมทุกสัญชำติ 3,729 4,144 7,873 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลต าบลกระจับ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๔.สภาพทางสังคม 
 การศึกษา   
  โรงเรียนเทศบาลบาลต าบลกระจับมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  รวม  ๓  โรงเรียน   จ าแนกเป็น 
  โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จ านวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน  ๒ โรงเรียน 

  ๑)  โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ) จ านวน ๑  โรงเรียน  ได้แก่   โรงเรียน
วัดจันทาราม 

  ๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ  จ านวน  ๑  แห่ง 

การสาธารณสุข 
ข้อมูลคุณภำพชีวิตของครัวเรือนเทศบำลต ำบลกระจับ (ข้อมูล จปฐ.2) ปี 2559  

 
ตัวชี้วัดข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) 

จ ำนวนที่ส ำรวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

จ ำนวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภำพดี (คนไทยมีสุขภำพและอนำมัยที่ดี)มี 7 
ตัวชี้วัด 

   

1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 1  คน - - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

88 คน - - 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
แรกติดต่อกัน 

1  คน - - 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 1,295 ครัวเรือน 5 ครัวเรือน 0.39 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บ 
ป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,295 ครัวเรือน 1 ครัวเรือน 0.08 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัด
กรองความเสี่ยงฯ 

2,320  คน - - 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วันๆ ละ 30 นาท ี

3,081  คน 2 คน 0.06 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) 

จ ำนวนที่ส ำรวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

จ ำนวน ร้อยละ 

ห ม วด ที่  2  มี บ้ ำน อ ำศั ย  (ค น ไท ยมี บ้ ำน อ ำศั ย แ ล ะ
สภำพแวดล้อมเหมำะสม) 

 
  

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทน
ถาวร 

1,295 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.15 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 1,295 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.15 
10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,295 ครัวเรือน - - 
11. ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,295 ครัวเรือน 1  ครัวเรือน 0.08 

12. ครัวเรือนที่ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,295 ครัวเรือน 6 ครัวเรือน 0.46 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,295 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 0.15 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,295 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.62 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,295 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 0.62 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่กำรศึกษำ (คนไทยมีกำรศึกษำที่เหมำะสม) 
มี 5 ตัวชี้วัด 

 
  

16. เด็กอายุ 3 -5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

10  คน - - 

17. เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 97  คน - - 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 5  คน - - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงาน
ท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

- - - 

20. คนอายุ 16 -60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ 

2,187  คน - - 

หมวดที่ 4 รำยได้ก้ำวหน้ำ (คนไทยมีงำนท ำและมีรำยได้) มี 
4 ตัวชี้วัด 

   

21. คนอายุ 15 -60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 2,186 คน 236  คน 10.80 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 631  คน 170  คน 26.94 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาทต่อป ี

1,150 ครัวเรือน - - 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมสิน 1,150 ครัวเรือน 409 ครัวเรือน  35.57 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ำนิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

   

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 3,095 คน - - 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3,095 คน 575  คน 18.73 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3,081 คน - - 

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือ ภาครัฐ 

722 คน - - 

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน 
หรือภาครัฐ 

7 คน - - 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน 

1,295 ครัวเรือน - - 

 



สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลกระจับ   
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ประกอบด้วย  คลินิกเอกชน  จ านวน  ๑  แห่ง  และสถานี

อนามัยของรัฐ  จ านวน  ๒  แห่ง  คือสถานีอนามัยต าบลดอนกระเบื้อง  และสถานีอนามัยต าบลหนองอ้อโดยที่
สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างพอเพียง  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่หาก
เจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาในอ าเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชน
มากมายหลายแห่ง  เพราะมีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลต าบลกระจับเพียง  ๕  กิโลเมตรเท่านั้น 

๕.ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคมสาย
ส าคัญ  จ านวน  ๒  สาย  ดังนี้ 
  -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักติดต่อระหว่างจังหวัดใน
ภาคกลางไปยังภาคใต้ ผ่านอ าเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรีและปากท่อ ต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและ
ภาคใต้ 
  -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๓  (บ้านโป่ง – กาญจนบุรี) แยกจากถนนเพชรเกษม บริเวณ
กิโลเมตรที่ ๖๖ ผ่านบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง แล้วไปยังจังหวัดกาญจนบุรี 
  จากการที่พ้ืนที่ในเขตเทศบาล เป็นบริเวณเขตติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัดที่เป็นย่านชุมชน
และเศรษฐกิจที่ส าคัญ (อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอ
ท่าเรือ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  อ าเภอเมืองนครปฐม  อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม)  จึงท าให้มีประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามาติดต่อท ากิจธุระในเขตเทศบาล หรือใช้เส้นทางในเขต
เทศบาลเป็นทางผ่านจ านวนมากประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นระยะๆ จึงท าให้การจราจรบนถนน
ประสบปัญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ อยู่บ้าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  ๓๒๓  ในช่วง
เปลี่ยนกะงานของพนักงานโรงงาน  ( ช่วงบ่ายและช่วงเที่ยงคืน ) 
  การขนส่งผู้โดยสาร  ปัจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต์มีความสะดวกและเป็นที่
นิยมที่สุด  โดยเฉพาะการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ได้แก่  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส าหรับการเดินทาง
ระหว่างอ าเภอใกล้เคียง จะมีรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง ให้บริการจ านวน  ๒  สาย  คือ  บ้านโป่ง –            
โพธาราม  และสายกาญจนบรี – ราชบุรี  ผ่านเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  และมีรถโดยสารปรับอากาศ
และรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด ผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๓ ได้แก่  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี    
( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง , บ้านโป่ง – ราชบุรี , ราชบุรี -  กาญจนบุรี  รวมถึง  รถตู้บริการ ได้แก่ 
กรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) – บ้านโป่ง  และ กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย์ / หมอชิต) – กาญจนบุรี 
 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  การด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
ภูมิภาค อ าเภอบ้านโป่ง (ซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วอ าเภอ ) โดยการไฟฟ้าได้ด าเนินการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามบ้ านเรือน  สถานธุรกิจ 
อุตสาหกรรมต่าง  ๆ และหน่วยงานราชการ 
 
 ๕.๓ การประปา 
  การด าเนินกิจการประปาในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลกระจับ              
มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลรวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑,๘๔๐   ราย (ข้อมูล  ณ  เมษายน ๒๕๕๙ ) 

๕.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม 



เขตเทศบาลต าบลกระจับ ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ที่หลากหลาย ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้า  และโรงแรม  ระบบ
โทรคมนาคม จึงเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว 

-การบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาล  ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์
พ้ืนฐานและระบบสื่อสารไร้สาย ( โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ในรูปแบบโทรศัพท์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์สาธารณะได้จาก
ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่  บริษัท  ทศท  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  TOT  Corporation Public 
Company Limited   และบริษัท ที ที  แอนด์   ที  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) CAT Telecom Public Company  Limited  ซึ่งสามารถให้บริการด้านโทรศัพท์ได้ครอบคลุมทั้งเขต
เทศบาล โดยบริการดังกล่าวยังรวมถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ
อินเทอร์เน็ต 

-การบริการด้านไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  ๑  แห่ง 
นอกจากนี้ในเขตเทศบาล  ยังมีหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถ

ตอบสนองการสื่อสารเพ่ือชีวิตชุมชน  เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยมีวิทยุชุมชนที่ส่งกระจายเสียงประมาณ  ๑๐  
คลื่นความถี่  และมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ( ที่มีการจ าหน่ายและรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล
ต าบลกระจับ)  ได้แก่  พลังชน  เสียงปวงชน  กระแสข่าว  ไทยก้าวหน้าสู่ชนบท  และยอดแหลมนิวส์ 

๕.๕ กีฬา  นันทนาการ  และการพักผ่อน 
 กีฬา  เทศบาลต าบลกระจับมีลานกีฬาเพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้มาออกก าลังเล่นกีฬา  จ านวน  ๓  
แห่ง คือ ลานกีฬาบ้านโพธิ์เจริญ และสนามกีฬาของโรงเรียนวัดจันทาราม และสนามกีฬาชั่วคราวข้างเทศบาล
ต าบลกระจับ   ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาได้หลายประเภท  เช่นฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล  
ตะกร้อ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งไว้ส าหรับบริการประชาชน จ านวน  ๑๒  แห่ง 
กระจายไว้ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย 

นันทนาการและการพักผ่อน  เทศบาลต าบลกระจับ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จ านวน  ๑ แห่ง คือ 
สวนสาธารณะบึงกระจับ  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลหนองอ้อ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่ส าหรับการท า
นันทนาการ และการพักผ่อน ออกก าลังกายยามว่าง 

๕.๖ การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย   
 ด าเนินการโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถดับเพลิง ๓  คัน  หัวท่อประปาข้างถนน

ส าหรับต่อสายสูบน้ าดับเพลิง  จ านวน  ๑๑  จุด 

๕.๗ การก าจัดขยะ   
 เทศบาลใช้วิธีจ้างเอกชนด าเนินการเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลต าบลกระจับ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดย
ปัจจุบันประชากรวัยท างานในเขตเทศบาลต าบลกระจับประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นช่างฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรม
และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการด้านต่างๆ มีดังนี้ 
 สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive )  
ได้เป็น ๓   ขนาด  คือ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ( เงินลงทุนมากกว่า  ๑๐๐  ล้านบาท ) จ านวน  ๘  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ 



 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ( เงินลงทุนระหว่าง   ๑๐ – ๑๐๐  ล้านบาท ) จ านวน  ๓๕  แห่ง             
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  
ผลิตภัณฑ์กระดาษ โรงสี ขุดตักดิน อู่ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ และอ่ืนๆ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงินลงทุนต่ ากว่า  ๑๐ ล้านบาท ) จ านวน  ๘๙  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็น  อู่
ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ โรงงานประเภทแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษ โรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี  สิ่งทอ  ห้องเย็น  และอ่ืนๆ 
 สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจ านวนการจ้างงาน (Labor  Intensive ) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 -อู่ต่อรถ  จ านวน  ๗๑  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  ๑๕  แห่ง  และขนาดเล็ก  ๕๖  แห่ง 
 -โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน  ๑๓  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  ๗  แห่ง   ขนาดกลาง  
๓  แห่ง  และขนาดเล็ก  ๓  แห่ง 
 -โรงงานประเภทสิ่งทอ  จ านวน  ๗  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  ๒  แห่ง  ขนาดกลาง  ๓  แห่ง  และ
ขนาดเล็ก  ๒  แห่ง 
 -โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ านวน  ๑๐  แห่ง  เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลาง  ๒  แห่ง  และขนาดเล็ก  ๘  แห่ง  
 โรงสี  จ านวน  ๒  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  ๑  แห่ง  และขนาดเล็ก  ๑  แห่ง 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ( ธุรกิจค้าปลีก ) ได้แก่ 
 -สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  ๔    แห่ง 
 -ห้างสรรพสินค้า   จ านวน  ๒    แห่ง 
 -มินิมาร์ท   จ านวน  ๓    แห่ง 
 -ร้านค้าทั่วไป   จ านวน  ๕๐  แห่ง 
 -ตลาดนัด   จ านวน   ๕   แห่ง 
 -แผงลอย   จ านวน ๑๐๐  แห่ง 
 สถานประกอบการด้านบริการ 
 -โรงแรม                   จ านวน   ๒   แห่ง 
 สถานประกอบการด้านการเงิน/ธนาคาร 
 -ธนาคาร   จ านวน   ๖   แห่ง 
 นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่  การท านา  และพืชไร่  
(อ้อย)  ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ระดับรายได้ไม่แน่นอน ส าหรับการปศุสัตว์  ได้แก่  
การเลี้ยงโคนม  เป็ด  ไก่  และสุกร  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประมาณ  ๓  ใน  ๑๐  ของพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
การเกษตร  ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะส่งขายน้ านมดิบแก่สหกรณ์โคนมหนองโพ   ( ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ) โดยปัจจุบัน  การเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที่ จะเป็นการปลูกเพ่ือเป็นพืชอาหารสัตว์  แก่โค และสุกร
ดังกล่าว 
 เกษตรกรรม  จากพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล จ านวน  ๕,๖๘๗.๕๐  ไร่  เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร  
๓,๓๑๔.๙๔   ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๒๘  ของเทศบาล  โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ คือ   พืชไร่  ได้แก่  ข้าว
และอ้อย    

๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ลักษณะทางสังคม ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย จีน ไทยโยนก 

(ยวน)  โดยประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นอัตราร้อยละ  ๘๕ โดยในพ้ืนที่เทศบาล   
มีศาสนสถาน จ านวน  ๑  แห่ง คือ วัดจันทาราม  ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ  ที่ชาวบ้านโป่ง และประชาชนในพื้นที่
อ่ืนให้ความเคารพอย่างมาก  นอกจากนี้ประชาชนในต าบลดอนกระเบื้อง  ที่อยู่ในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนา



คริสต์   โดยมี ศาสนสถาน  จ านวน  ๑  แห่ง  คือ  วัดนักบุญมิคาเอล ดอนกระเบื้อง ซึ่งศาสนสถานทั้ง  ๒  แห่ง  
ในพ้ืนที่ล้วนมีความเก่าแก่  และเป็นที่เคารพของประชาชนมาอย่างยาวนาน 

ลักษณะทางวัฒนธรรม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ภาคกลาง             
จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไป  โดยมีการประกอบพิธีกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ  ทางศาสนา  เช่น  การอุปสมบท วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง    นอกจากนี้
ประชากรในพ้ืนที่มีลักษณะการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่   และยังมีการรวมตัวกันทางสังคม และวัฒนธรรม
ประเพณีของชนบางกลุ่มอยู่   รวมถึงความร่วมมือทางด้านสังคม   มีการจัดตั้งชุมชนย่อย จ านวน ๑๒  ชุมชน  
ลักษณะความร่วมมือที่เกิดข้ึนมีแบ่งกลุ่ม และรวมตัวตามลักษณะพ้ืนที่ ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันแบบอัตโนมัติ เช่น มี
การรวมตัวกันเพ่ือร่วมกิจกรรมท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ  การบริจาคโลหิต  หรือการท ากิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีต่างๆ   เป็นต้น 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ตามที่ เทศบาลต าบลกระจับ   ได้ด า เนิ นการจัดท าแผนพัฒ นาสามปี  (พ .ศ .2557 -2559 )                      

(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้  
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ          

สำมปี 

บรรจุใน              
เทศบัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

72 33 45.833 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 46 32 69.57 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 8 57.14 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการ 

20 20 100 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 3 50 
รวม 156 96 61.54 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ         

สำมปี 

บรรจุใน               
เทศบัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

73 39 53.25 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 47 33 70.21 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 9 64.29 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

22 10 45.45 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 7 2 28.57 
รวม 163 93 57.06 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ         

สำมปี 

บรรจุใน            
เทศบัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

93 64 68.82 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 45 35 77.78 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 8 66.67 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

31 19 61.29 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 4 3 75 
รวม 185 129 69.73 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ  

สำมปี 

บรรจุใน              
เทศบัญญัต ิ

(น ำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการบริหาร 

66 44 66.67 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 29 29 100 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 9 90 
4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

25 14 56 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 1 16.67 
รวม 136 97 71.32 

กำรตั้งงบประมำณในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ตั้งงบประมำณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 



งบกลาง 6,019,860.00 7,069,600.00 7,203,090.00 15,762,130.00 

งบบุคลากร  18,394,800.00 20,304,360.00 21,187,700.00 22,480,900.00 

งบด าเนินงาน  13,716,240.00 17,907,740.00 13,716,510.00 12,825,270.00 

งบลงทุน 9,452,100.00 8,592,300.00 12,678,700.00 15,498,900.00 

งบรายจ่ายอื่น 40,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 

งบเงินอุดหนุน 2,287,000.00 2,207,000 3,174,000.00 2,084,000.00 

งบประมำณทั้งสิ้น 49,910,000.00 56,121,000.00 58,000,000 68,671,200.00 

 

 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

รำยจ่ำย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 5,416,906.19 6,776,316.88 6,113,872,09 - 

งบบุคลากร  17,655,606.00 17,569,933.00 18,026,569.00 - 

งบด าเนินงาน  12,223,261.09 14,031,957.87 8,081,169.67 - 

งบลงทุน 14,423,208.98 8,765,452.20 4,685,993.00 - 

งบรายจ่ายอื่น 2,638,031.00 20,000.00 18,860.00 - 

งบเงินอุดหนุน 2,183,822.35 2,061,410.00 2,962,727.28 - 

งบประมำณทั้งสิ้น 54,540,835.61 49,255,069.95 39,889,191.04 - 
 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
1. เชิงปริมำณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 



แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   156   โครงการ 

    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน    96   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  61.54 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
    แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  163    โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน   93    โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.06 
 
 
 
 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แตด่ าเนินการได้ในอัตราทีล่ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  185  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  129  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  69.73 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50  ขึ้นไป ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  136  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ      จ านวน   97  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๒ 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50  ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    

โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลสามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  

         ๒.เชิงคุณภำพ  การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

      ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
             ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ   ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แต่ความต้องการของประชาชนด้าน
นี้ยังมีอีกจ านวนมาก   เช่น  การก่อสร้างท่อระบายน้ า  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน ฝาบ่อพัก และอ่ืน ๆ  ภายใน
ชุมชน  หมู่บ้าน  การขยายเขตไฟฟ้า   ระบบประปา   แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง



ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้   จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคย   เสนอมา  และจากการ
จัดท าประชาคมแผนชุมชน  บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลแก้ไขในปีต่อไป 

 ๒.ด้านเศรษฐกิจ 
     รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านนี้ให้หมดไปได้  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี  พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงานท าให้คนว่างงานเพ่ิมขึ้น  เทศบาลสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือโดยจะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 
   ๓.ด้านสังคม 

 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน  รักษา  และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทาง
การศึกษา  รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ  กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เทศบาลต าบลกระจับ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยประชาชน
ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ    ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลต่อไป 
   ๕.ด้านการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย  และมีการ
ส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึง  และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   

๒. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจาก
การด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละชุมชน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา 
2.  ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง   
3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 



๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ 
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๕  ซึ่งการด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน เนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด  

    
๓. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข  

    ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-25๖๐ 
ปัญหำ 

๑)  บุคลาการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย และทักษะในการ
วางแผนพัฒนา   

๒)  ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย  
๓)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
๔) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
อุปสรรค 

๑)  ปัญหาความต้องการมีมากในขณะที่งบประมาณมีจ ากัด 
๒)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
๓)  ระเบียบ ข้อสั่งการ ไม่ชัดเจน ท าให้มีผลต่อการปฏิบัติ 

 แนวทำงกำรแก้ไข 
  (๑)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

๑)  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๒)  ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม   
๓)  พิจารณาด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เป็น               

ล าดับแรก   
(๒)  กำรบริกำรประชำชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 



 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาล



ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกระจับ  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  6 ด้าน ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า  

(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า
และได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร  รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับ  ผู้ประกอบการไทย และ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การ ท่องเที่ยว 
ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิต ภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับ  ศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  



(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในการ ขับเคลื่อนประเทศ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศใน 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ  เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วน ร่วมของไทยใน
องค์การระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และ
สร้าง องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 ๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ระยะยาวลงสู่การ
ปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  

(1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พัฒนาคน ทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ ชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม  

(2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าจะ
น าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  

(3) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ งทำงเศรษฐกิจและแข่ งขัน ได้อย่ำงยั่ งยืน                      
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี  ทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า ในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ  การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการ ที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่  โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวศูนย์



ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้าง
ความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกร รุ่นใหม่ 
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ทุนมนุษย์ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและ การปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว  

(4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโต ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน  

(5) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ  ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุมคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย  
(6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีและไซเบอร์  
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล  
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 
(9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษาความสงบภายใต้และความมั่นคง

ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัต ิ 
(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความมั่งคง  



(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนรวม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577  

(7) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่องโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน  การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ  ได้แก่อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก  

(8) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  ทั้งด้าน
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  น าไปสู่ศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและ
ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต  

(9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิม ให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น



เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(1) การพัฒนาภาค  
(2) การพัฒนาเมืองศนูย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
(3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย  
(10) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำคก าหนดยุทธศาสตร์การ

ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน            
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  ตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อม ในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558 (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค  อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่องโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศ เพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการ ทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพการให้บริการด้านโลจิสติส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ) 

 วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 
๑) เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้อย่าง

ทั่วถึง น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าของคนในภาค 
เป้าหมาย คือ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม

มากขึ้น 
ตัวชี้วัด  คือ  ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลงและสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ระดับภาคลดลง 
๒) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยเน้นความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะใน
เขตเมืองอย่างทั่วถึง 

เป้าหมาย  คือ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
ตัวชี้วัด  คือ  จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มข้ึน 
๓) เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน 
  เป้าหมาย  คือ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



  ตัวชี้วัด  คือ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

๔) เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายความเจริญและ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 เป้าหมาย  คือ  พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัด  คือ  มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
แนวทางส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญ

สูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ๓ แนวทาง ซึ่งมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้  คือ 
๑) การพัฒนาภาค 

(๑) ภาคเหนือ : พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว

บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

๓) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่
ระบบนิเวศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภาคเหนือท่ีเร็ว
กว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี 

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายพึ่งตนเอง 
๑) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
๓)  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
(๓) ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชันน า 

๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งข้ัน ของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็น
สากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป้นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพสักษณ์ที่
ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ 



๔) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน 

(๔) ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่ คุณค่าเพ่ือ

สร้างรายไดใ้ห้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้จากการ

ท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
๓) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ประกอบด้วย จังหวัด
ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 

๑.วิสัยทัศน์ (Vistion)  
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย เชื่อมโยง
อารยธรรมทวาราวดีการค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและการค้าผ่านแดนสู่
เอเซีย 

๒.พันธกิจ (Mission) 
  ๑.ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลาง สู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
  ๒.สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคมและ
ภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่ม
จังหวัด 
  ๓.ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการ
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
  ๔.พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  ๓.เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขยั่งยืน (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕ 
  ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 
  ความสุขยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ๖ ( HAI ) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
  ๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategy ) 
  ๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  ๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวา
ราวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 



  ๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  ๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม             
สู่ประเทศไทย ๔.๐ 
   แผนพัฒนำจังหวัดรำชบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๑.วิสัยทัศน์ (Vistion)  
“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีควำมสุข”  
๒.พันธกิจ (Mission) 

 ๑.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการ และพัฒนาระบบการตลาดในแต่ละสาขาการผลิต
ของจังหวัด 

 ๒.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาวะ การมีวินัยทางสังคม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 ๓.ยกระดับมาตรฐานการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือการสร้างรายได้ 

 ๔.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 ๓.ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

 ๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 ๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 

 ๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๕.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

 

 

 ๑.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑.วิสัยทัศน์ (Vistion)  
“เมืองน่าอยู ่เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การ

ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
๒.พันธกิจ (Mission) 
๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๔) ส่งเสริมและพัฒนระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๖) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 



๘) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
๙) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา 
๑๐) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑๑) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
๑๒) ส่งเสริมการสาธารณสุข 
๑๓) ส่งเสริมการศึกษา 
๑๔) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๕) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๖) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

   ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
   ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
   ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔  ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว 
   ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vistion)  

   “บริการดีมีมาตรฐาน  สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่” 
      ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอ้ืออาทร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ                                         
            แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริการการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 



 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการจัดกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้าน 
 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๙  มีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ จัดหาพื้นทีก่่อสร้าง ปรับปรุง สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
และทางเท้าน่าเดิน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย และสนามเด็กเล่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ขยายเขตน้ าประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการวางผังเมือง 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลของการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลกระจับ  ตามประเด็น
การพัฒนาเทศบาล โดยท าการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในพื้นท่ีดังนี้   

๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
    ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ   ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แต่ความต้องการของประชาชน
ด้านนี้ยังมีอีกจ านวนมาก   เช่น  การก่อสร้างท่อระบายน้ า  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน ฝาบ่อพัก และอ่ืน ๆ  
ภายในชุมชน  หมู่บ้าน  การขยายเขตไฟฟ้า   ระบบประปา  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้   จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา  และจากการจัดท าประชาคม
แผนชุมชน  บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลแก้ไขในปีต่อไป 

       ๒.ด้านเศรษฐกิจ 



รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านนี้ให้หมดไปได้  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี  พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงานท าให้คนว่างงานเพ่ิมขึ้น   เทศบาลสนับสนุนให้ประชาชน
ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือโดยจะมีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
         ๓.ด้านสังคม  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่  ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน  รักษา  และการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ    
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ  
กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
         ๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เทศบาลต าบลกระจับ ได้ เล็ งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                 
โดยประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และขาดจิตส านึกในการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 
                 ๕.ด้านการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการ
และมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน มีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถปฏิบัติง านได้
รวดเร็วและทันสมัย  และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  
ทั่วถึง  และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลกระจับ 
เทศบาลต าบลกระจับได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนา 

ในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนา ซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ 
พัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.มีระบบการขนส่งทีส่ะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ  มีเส้นทางสายหลักผ่านสู่จังหวัดในภาค

กลางไปยังภาคใต้ และภาคตะวันตก และประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒.มีโรงงานประเภทแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษ  โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร อู่ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเล็ก จ านวนมาก 
๓.เป็นแหล่งแรงงานฝีมืออู่ต่อรถที่มีชื่อเสียง 
๔.ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.ปัญหาการระบายน้ าในฤดูฝน  
๒.ยังไม่มีการจัดวางระบบผังเมืองที่ใช้ร่วมกันทั้งอ าเภอบ้านโป่งอย่างเป็นรูปธรรม 



๓.ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย,ปัญหาการจัดการน้ าเสีย,ปัญหากลิ่นจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

๔.ชุมชนยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี 
๕.ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ในพ้ืนที่  
๖.ขาดแคลนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
๙.ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยังเข้าไม่ถึงบริการของรัฐอย่างเป็นธรรม 
๑๐.ศักยภาพและความตื่นตัวของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่ชัดเจน 
๑๑.ขาดการประสานงานและบูรณาการในการพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกภาพ 
๑๒.การก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑๓.บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
๑๔.งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนมีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
โอกาส (Opportunities) 
๑.รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นให้การสนับสนุน การพัฒนาคน สังคม และชุมชนให้มีความ 

เข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.การรวมตัวของประเทศอาเซียน(AEC) เพ่ิมอ านาจการต่อรองของประเทศสมาชิก ส่งเสริมความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

อุปสรรค (Threats) 
๑.ระเบียบกฎหมายระหว่างหน่วยงานภาครัฐบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นและไม่มีส่วนร่วมในการ 

บริหารการเมืองการปกครองและการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
๓.ปัญหาความยากจนท าให้คนต้องดิ้นรนเรื่องปากท้องของตัวเองก่อนที่จะคิดถึงส่วนรวม ท า 

ให้ความผูกพันกับชุมชน/ท้องถิ่นมีน้อย ประชาชนอยู่แบบปัจเจกชนมากขึ้น 
 ๔.ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 ๕.ความรุนแรงต่อกระแสการบริโภคนิยมท าให้ภาคสังคมอ่อนแอ 
 ๖.กระแสวัตถุนิยมท่ีรุนแรงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 
 ๗.การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ในแต่ละครั้ง
อาจส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 



ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลกระจับ 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลกระจับ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           ต่อ... 

แบบ ยท.01 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กำรพัฒนำ 

และเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนำเชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง 

 

ยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำของ
เทศบำลต ำบล
กระจับ 

ยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดรำชบุร ี

ยุทธศำสตร์
จังหวัดรำชบุร ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ด้ำนส่งเสริมคณุภำพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน

พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำธำรณปูโภค

และสำธำรณปูกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคณุภำพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/                   

สังคมและกำรบรหิำร 

ยุทธศำสตรช์ำติ    
๒๐  ปี 
 

ยุทธศำสตร ์
ควำมม่ันคง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ

ควำมเท่ำเทียมกนัทำงสังคม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรสร้ำงกำรเตบิโต 

บนคณุภำพชีวิต 
ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศำสตรก์ำรปรับสมดุล 
พฒันำระบบกำรบริหำร 

จัดกำรภำครัฐ 
 

แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๑ 
กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ 

ทุนมนุษย์ 
 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๒ 
กำรสรำ้งควำม 

เป็นธรรมลดควำม
เลื่อมล้ ำในสังคม 

 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๓ 
กำรสรำ้งควำมเข้มแข็ง

ทำงเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง

แห่งชำติเพื่อ 
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำม

ม่ันคงและย่ังยืน 
 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๖ 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 

และธรรมำภิบำล 
ในภำครัฐ 

 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๗ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและระบบโลจิ

สติกส ์
 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๘ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๙ 
กำรพัฒนำภำค
เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศำสตรท่ี์ ๑๐ 
ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้ำน 

และภูมิภำค 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำน 
ยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพครบวงจร 

 

ยุทธศำสตรก์ลุ่ม
จังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอำรย
ธรรมทวำรำวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน  

และยกระดับกำรท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำน
แดนให้มีศักยภำพ ผลักดันเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ น ำไปสู่กำร

กระตุ้นให้เกิดกำรค้ำ กำรลงทุน เช่ือมโยงกำรค้ำสู่เอเชีย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยกระดับกำรผลิต ภำคเกษตรกรรม พำณิชยกรรม 
อุตสำหกรรม สินค้ำชุมชน และภำคแรงงำน ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
ผลิตโดยเน้นวทิยำศำตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

เป้ำประสงค ์
๑)กำรบริหำรจัดกำรเทศบำลและกำรเมือง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒ )ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน    

๓)มีสถานศกึษาทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
เปน็ที่ยอมรบัของสงัคม  
๔)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น               
 

๕)ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ได้รบัการดูแลอย่างเปน็ระบบมากขึ้น 
๖)มลภาวะ มลพิษ ในชุมชนลดปริมาณลง 

๗ )ระบ บ โครงสร้างพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการได้มาตรฐาน 
 ๘)ส่งเสริมการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ 
 

๙)ประชำชนมีควำมเข้มแข็งในกำรประกอบ
อำชีพ สร้ำงงำน และมีรำยไดเ้พิ่ม  
๑๐)สถำนที่ท่องเที่ยวในพื้นทีเ่ปน็ที่รู้จัก
แพร่หลำย                                                                              



ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลกระจับ 

           โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลกระจับ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 

ผลผลติ/ 
โครงกำร 

แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป 

แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

แผนงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงำนงบกลำง แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

จ ำนวน                
๘๐  โครงกำร 

จ ำนวน                
๒๐ โครงกำร 

 

จ ำนวน                
๖3 โครงกำร 

 

จ ำนวน  
๗๒  โครงกำร 

จ ำนวน               
๖๔  โครงกำร 

จ ำนวน                          
๘๐ โครงกำร 

จ ำนวน                 
๔ โครงกำร 

จ ำนวน              
181 โครงกำร 

 
แผนงำน 

กลยุทธ ์

๑.กำรพัฒนำคมนำคมและ
ขนส่งทำงบก-ทำงน้ ำ 
๒. กำรพัฒนำด้ำนสำธำร 
๓. กำรพัฒนำกำรวำงผังกำรใช้
ที่ดินใหเ้ปน็เมืองน่ำอยูณ่ปูโภค
และสำธำรณปูกำร 
 

 
 

๑.ส่งเสริมอำชีพและพฒันำ
อำชีพให้แกป่ระชำชน 
๒ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรูด้้ำน
เกษตร 
๓. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

๑ กำรพัฒนำเด็กเล็กให้มีควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

๒ กำรบริกำรกำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบ
กำรศึกษำ 
๓ กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนท่ี
เหมำะสม 

๔ กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
๕ กำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๖ ส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมดำ้นศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๗ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมดำ้นกีฬำ  นันทนำกำรและกิจกรรมของ
เยำวชน 

๘ จัดบริกำรสำธำรณสขุขั้นพ้ืนฐำนเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุม
ท้ังด้ำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กำร
รักษำพยำบำลรวมท้ังกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ 

๙ มีหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ 
๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนสังคม สงเครำะห์ 
๑๑ จัดหำพ้ืนท่ีก่อสร้ำง ปรับปรุง สวนสำธำรณะ สวนหย่อม และ
ทำงเท้ำน่ำเดิน 
๑๒ จัดหำสถำนท่ีออกก ำลังกำยและสนำมเด็กเล่น 

 

๑.เพิ่มประสทิธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำ
สภำพแวดลอ้มที่ด ี
๒. เพิ่มประสทิธิภำพในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และ สิ่งปฏกิูล 
๓. ลดปริมำณและควบคุมมลพิษ 
๔.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
๕. ควบคุมกำรสุขำภบิำลสถำนประกอบกำร 
 

๑.  สร้างจิตส านกึการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมแบบเอือ้อาทร 
๒.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ร่วมกับภาครัฐ 
๓. ส่งเสริมและพฒันางานข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ ์
๔. ปรบัปรงุและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 
๕. ปรบัปรงุและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน              
ของบคุลกร 
๖. เพิ่มประสทิธิภำพในกำรปอ้งกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
๗. ปรบัปรงุและพฒันำสถำนที่ปฏบิตัิงำน 
๘. จัดหำเครื่องมอืเครื่องใช้ในกำรปฏบิัตงิำน 
 

แบบ ยท.01 



                แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 

              ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลกระจับ  

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป 

แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

แผนงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงำนงบกลำง แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

 
แผนงำน 

กลยุทธ ์

๑.กำรพัฒนำคมนำคมและขนส่ง
ทำงบก-ทำงน้ ำ 
๒. กำรพัฒนำด้ำนสำธำร 
๓. กำรพัฒนำกำรวำงผังกำรใช้ท่ีดิน
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร 
 

 
 

๑.ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำอำชีพ
ให้แก่ประชำชน 
๒ ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวส่งเสริม
เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเกษตร 
๓. ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

๑ กำรพัฒนำเด็กเล็กให้มีควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒ กำรบริกำรกำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบกำรศึกษำ 
๓ กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนท่ีเหมำะสม 

๔ กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
๕ กำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๖ ส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมดำ้นศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๗ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมดำ้นกีฬำ  นันทนำกำรและกิจกรรมของเยำวชน 

๘ จัดบริกำรสำธำรณสขุขั้นพ้ืนฐำนเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมท้ังด้ำนส่งเสริม
สุขภำพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  กำรรักษำพยำบำลรวมท้ังกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ 

๙ มีหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ 
๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนสังคม สงเครำะห์ 
๑๑ จัดหำพ้ืนท่ีก่อสร้ำง ปรับปรุง สวนสำธำรณะ สวนหย่อม และทำงเท้ำน่ำเดิน 
๑๒ จัดหำสถำนท่ีออกก ำลังกำย  
และสนำมเด็กเล่น 

 

๑.เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริม
และรักษำสภำพแวดล้อมท่ีดี 
๒. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
ขยะมลูฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
๓. ลดปริมำณและควบคุมมลพิษ 
๔.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
๕. ควบคุมกำรสุขำภิบำลสถำน
ประกอบกำร 
 

๑.  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบเอ้ืออาทร 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
๔. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
๕. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              
ของบุคลกร 
๖. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๗. ปรับปรุงและพัฒนำสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
๘. จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

แบบ ยท.0๒ 

บริการดีมีมาตรฐาน  สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่ วิสัยทัศน์ 

ยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำของ
เทศบำลต ำบล
กระจับ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำธำรณปูโภค

และสำธำรณปูกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคณุภำพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/                   

สังคมและกำรบรหิำร 

เป้ำประสงค ์
๑)กำรบริหำรจัดกำรเทศบำลและกำรเมือง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒ )ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน    

๓)มีสถานศกึษาทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
เปน็ที่ยอมรบัของสงัคม  
๔)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น               
 

๕)ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ได้รบัการดูแลอย่างเปน็ระบบมากขึ้น 
๖)มลภาวะ มลพิษ ในชุมชนลดปริมาณลง 

๗ )ระบ บ โครงสร้างพื้ น ฐานสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการได้มาตรฐาน 
 ๘)ส่งเสริมการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ 
 

๙)ประชำชนมีควำมเข้มแข็งในกำรประกอบ
อำชีพ สร้ำงงำน และมีรำยไดเ้พิ่ม  
๑๐)สถำนที่ท่องเที่ยวในพื้นทีเ่ปน็ที่รู้จัก
แพร่หลำย                                                                              



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
การพัฒนา
เพื่อเสริม
ความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัด
ระเบยีบ
ชุมชน/สังคม
และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการ
บริหาร 

๑.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
และการเมือง 
๒.สร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.การบริหารจัดการ
เทศบาลและการเมือง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

๖๐ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๖๐ 

๖๕ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๗๐ 

๗๐ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๘๐ 

๗๕ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๙๐ 

ปีละ ๕ % 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

ปีละ ๑๐% 
 

๑.สร้าง
จิตส านึกการมี
ส่วนร่วมในการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมแบบเอื้อ
อาทร 
 
 
๒.ส่งเสริมและ
สนับ สนุนให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้อง ถิ่น
ร่วมกับภาครัฐ 

๑.โครงการ
เทศบาลพบ
ประชาชน 
(เทศบาล
เคลื่อนท่ี) 
๒. โครงการ
ประกวดชุมชน
ย่อย 
๑.ประชุมอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชนท่ีปรึกษา
ชุมชนและ
ศึกษาดูงาน 
๒.ประชุมกลุ่ม
สตรีและศึกษาดู
งาน 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 

ความ
เชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

แบบ ยท.๐๓ 
 

แบบ ยท.๐๓ 
 



กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

เขตจังหวัด 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     ๑ 

 
 
 
 

๔๐ 

๑ 
 
 
 
 

๕๐ 

๑ 
 
 
 
 

๖๐ 

๑ 
 
 
 
 

๗๐ 

- 
 
 
 
 

ปีละ ๑๐% 

 ๓.เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
๔.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

กอง 
วิชาการฯ 

- 
 
 
 
 
- 



  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     ๑๒ 

 
 

๑๐ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๑ 

๑๒ 
 
 

๑๐ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๑ 

๑๒ 
 
 

๑๐ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๑ 

๑๒ 
 
 

๑๐ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๑ 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๓.ส่งเสริม และ
พัฒนางาน
ข้อมูลข่าวสาร
และประชา 
สัมพันธ์ 

๑.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล 
๒.ติดตั้งป้ายชื่อ
ถนนซอยในเขต
เทศบาล 
๓.ติดตั้งเสียงไร้
สาย 
๔.ติดตั้งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ชุมชน 
๖.ก่อสร้างศาลา
อ่านหนังสือ
ประจ าชุมชน  

กอง 
วิชาการฯ 

 
กองช่าง 

 
 

กอง 
วิชาการฯ 

กอง 
วิชาการฯ 

 
กอง

การศึกษา 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

กองช่าง 
 

 
 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 
ความ

เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

แบบ ยท.๐๓ 
 

แบบ ยท.๐๓ 
 



กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

เขตจังหวัด 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     ๗๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๘๐ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๙๐ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

ปีละ ๑๐% 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

๔.ปรับปรุงและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ 

๑.โครงการ
ปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
๒.โครงการ 
“ทุกคนรู้หน้าท่ี
เสียภาษีให้ตรง
เวลา” 
๓.โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ในการเสียภาษี 
๔.โครงการ
เทศบาล
เคลื่อนท่ีเพื่อ
บริการจัดเก็บ
นอกสถานท่ี 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
๖๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
๖๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
๗๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
๗๕ 

- 
 
 
 
 
 
 

ปีละ ๕% 

๕.ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลกร 

๑.โครงการ
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงานฯ  
๒.โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
และลูกจ้างของ
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

แบบ ยท.๐๓ 
 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     ๗๐ 

 
 
๔๐ 
 
 
 
 
 
๒๐ 
 
 
 
 
๘๐ 
 

๗๕ 
 
 
๔๐ 
 
 
 
 
 
๒๐ 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
๔๐ 
 
 
 
 
 
๒๐ 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๕ 
 
 
๔๐ 
 
 
 
 
 
๒๐ 
 
 
 
 
๘๐ 

ปีละ ๕% 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

๓.โครงการ
พัฒนางานด้าน
การบริการ 
๔.โครงการ
อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
เอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๑.ฝึกอบรม
หลักสูตรการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล 
๒. ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพล
เรือน 

ทุกกอง 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

แบบ ยท.๐๓ 
 



 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกระจับ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์           ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔      
     - 

 
๒๐ 

 
 
 
- 
 

๑ 
 
 
 

๗ 
 
 

 

๑๒ 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 

๑ 
 
 
 

๗ 

- 
 

๒๐ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๗ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

๗ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
๗.ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
๘.จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.จัดซ้ือวิทยุ
สื่อสาร 
๔. ติดตั้ง
โทรทัศน์วงจร
ปิดในเขต
เทศบาล 
๕.ปรับปรุงเสา
วิทยุสื่อสาร 
๑.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
๑.จัดซ้ือวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

กองช่าง 
 
 
 
- 

แบบ ยท.๐๓ 
 



ส่วนที่ ๔ 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบตัิ  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงำน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม              
และการบริหาร 

บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองวิชาการฯ 
-ส านักปลัดฯ 
 
-ส านักปลัดฯ 

 

๒ การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กองการศึกษา 
 
-ส านักปลัดฯ 
 
-กองสาธารณสุขฯ 
 
-กองสาธารณสุขฯ 

 

๓ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข 
 

-กองสาธารณสุข  

๔ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน 
 

-กองช่าง 
 

 

๕ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

-ส านักปลัดฯ 
  
-ส านักปลัดฯ 
 

 

 
 
                       
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ 
การติดตามและการประเมินผล 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
๑.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
๓.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 (๑) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล 
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   



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

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/  ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

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

 

http://www.dla.go.th/

