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พระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง    
    

 ในการพัฒนาประเทศน้ันจําเป�นต�องทาํตามลําดับข้ันตอน 
เริ่มด�วยการสร�างพื้นฐาน 

คือความมีกินมีใช�ของประชาชนก&อน 

ด�วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต&ถูกต�องตามหลักวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดข้ึนมั่นคงพอควรแล�ว 

จึงค&อยสร�างเสรมิความเจริญให�ค&อยเป�นค&อยไปตามลําดับ 

ด�วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดน้ัน 
ก็เพื่อป0องกันความผิดพลาดล�มเหลว 

และเพื่อให�บรรลุผลสําเร็จได�แน&นอนบริบูรณ4 
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แผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นแผนพัฒนาท่ีได�จัดทําข้ึนภายใต�กระบวนการ            

มีส&วนร&วมของประชาชนจากทุกภาคส&วนในสังคม ท่ีได�รวมพลังกันระดมความคิด กําหนดวิสัยทัศน4ร&วม
ของประชาคมในเทศบาลตําบลกระจับ และร&วมกันจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาเทศบาลสามป=ด�าน
ต&างๆ โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร4การพัฒนาอําเภอบ�านโปIง และ
ยุทธศาสตร4การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

  แผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค4กรปกครองส&วน
ท�องถ่ินท่ีนําทิศทางการพัฒนาเทศบาลภายใต�การมีวิสัยทัศน4ร&วมของประชาคม และท่ีได�พิจารณาจุดแข็ง  
จุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค  แล�วจึงได�นําแนวทางการพัฒนาเทศบาลสามป=ไปสู&การพัฒนาเพ่ือ
รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ�อน
มากยิ่งข้ึน เป�นท้ังโอกาสและความเสี่ยงต&อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข�อผูกพันท่ีเป�นประชาคม
อาเซียนในป= 2558 จึงจําเป�นต�องนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู&  พร�อมท้ังเร&งสร�างภูมิคุ�มกันในประเทศให�เข�มแข็ง
ข้ึนมาใช�ในการเตรียมความพร�อมให�แก&คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย&างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าต&อไป  เพ่ือ
ประโยชน4สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร4เทศบาลตําบลกระจับ   จะบังเกิดผลอย&างเป�นรูปธรรมได�นั้นจําเป�นต�องอาศัยพลังการมีส&วน
ร&วมของประชาคมหมู&บ�านร&วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมไปสู&
การปฏิบัติอย&างจริงจังและต&อเนื่องต&อไป 
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แผนพัฒนาเทศบาลสามป�เทศบาลตําบลกระจับ 
 
 แผนพัฒนาเทศบาลสามป=เทศบาลตําบลกระจับเป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาลตําบลกระจับ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน4            
พันธกิจ(ภารกิจหลัก)และจุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห&งชาติ ยุทธศาสตร4การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร4การพัฒนาอําเภอบ�านโปIง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป=  การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับได�จัดทําโดย
ถือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค4กร
ปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  ดังนั้น  แผนพัฒนาเทศบาลสามป=ตําบลกระจับ จึงเป�นแผนพัฒนา
เทศบาลสามป= ตามจุดมุ&งหมายของแผนยุทธศาสตร4ท่ีสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ&ายประจําป= 
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ได�ให�ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 30                มิถุนายน  
พ.ศ. 2558  เพ่ือให�เทศบาลตําบลกระจับ มีแผนพัฒนาเทศบาลสามป= เป�นเครื่องมือสําหรับจัดสรร
งบประมาณดําเนินการพัฒนาได�อย&างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค4 และเป0าหมายอย&างมี
ประสิทธิภาพ พร�อมท้ังประหยัดด�านระยะเวลา  บุคลากร วัตถุประสงค4 และงบประมาณให�สามารถ
แก�ไขปQญหาความต�องการของประชาชนได�อย&างแท�จริง และเกิดประโยชน4สูงสุด จึงเห็นชอบและอนุมัติ
เอกสารฉบับนี้เป�นแผนพัฒนาเทศบาลสามป= เทศบาลตําบลกระจับต&อไป 
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 บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 

แผนพัฒนาเทศบาลสามป=  เป�นแผนพัฒนาท่ีต&อเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร4การพัฒนา  3  ป=  และต�องมีความสัมพันธ4สอดคล�องกับงบประมาณรายจ&ายประจําป=
กล&าวคือ  เป�นการนําแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว�แล�วในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  3  ป=             
มาพิจารณาดําเนินการในป=นั้น ๆ  ท้ังนี้  จะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน พร�อมท่ี
จะนําไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป= และสามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับ
งบประมาณของป=นั้นนอกจากนี้แผนงานและโครงการท่ีจะบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาประจําป=ควรต�องมี
สภาพความพร�อม  ในด�านความแน&นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการรวมท้ังมีการศึกษาความเป�นไปได�
ของแผนงานและโครงการตลอดจนความสมบูรณ4ในด�านแบบแผนและรายการทางเทคนิค และท่ีสําคัญ
จะต�องมีความพร�อมในด�านรายละเอียดในการคิดค&าใช�จ&ายหรือราคาของแผนงานและโครงการดังนั้น  
แผนพัฒนาเทศบาลสามป=จึงมีลักษณะสําคัญดังต&อไปนี้ 
  1.1 เป�นแผนพัฒนาท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน และโครงการท่ีจะดําเนินการ
ในป=นั้น ๆ  เช&น  มีชื่อแผนงาน โครงการสภาพความพร�อมของโครงการดังกล&าวข�างต�นและสามารถ
นําไปปฏิบัติใช�ได�จริง 

      1.2 เป�นแผนพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค4และเป0าหมายในการพัฒนาไว�อย&างแน&ชัดมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

1.3 เป�นแผนพัฒนาท่ีมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร4การพัฒนารวมถึง 
งบประมาณ  และสถานการณ4ท่ีเกิดข้ึนในป=นั้น 
                    1.4  เป�นแผนพัฒนาท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยง  ระหว&างแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาและ
เอกสารงบประมาณรายจ&ายประจําป= 

1 วัตถุประสงค?ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
1.3  เพ่ือเป�นการเตรียมโครงการต&าง ๆ ให�อยู&ในลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุใน            

เทศบัญญัติประมาณรายจ&ายประจําป=และนําไปปฏิบัติได�ทันที  เม่ือได�รับงบประมาณ 
  2.2  เพ่ือแสดงความสัมพันธ4เชื่อมโยงและสอดคล�องระหว&างแผนพัฒนาระยะ             
ปานกลาง  5  ป=  และการจัดทํางบประมาณรายจ&ายประจําป= 
  2.3  เพ่ือแสดงจุดมุ&งหมายและแนวทางพัฒนาของป=นั้น ๆ ว&าเป�นอย&างไร ท้ังนี้ให�มี
ความสอดคล�องและสามารถสนองตอบต&อวัตถุประสงค4และเป0าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาล 
 

บทที � 



2 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป=  มีหลักเกณฑ4และวิธีการในการดําเนินการ  

เช&นเดียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  หลังจากท่ีได�มีการกําหนดยุทธศาสตร4การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4แล�วก็จะต�องถึงข้ันตอนในการแปลงสู&การปฏิบัติโดยการจัดทํา
แผนสามป=ซ่ึงได�กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป�นแนวทางให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินนําไปดําเนินการ   
7  ข้ันตอน   ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
  1.  หน&วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา ควรเข�าพบผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค4  ความสําคัญและความจําเป�นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=  เพ่ือให�ผู�บริหารทราบ
ถึงภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการต&อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ห�วงป=           
พ.ศ. 2559  ถึง 2561 ผ&านปลัดองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินให�ผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล&าว
จะเป�นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=   และกําหนดปฏิทินการทํางานไว�อย&าง
ชัดเจน 
  2.  หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ�งโครงการท่ีได�รับอนุมัติให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ  ได�แก&  
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  หน&วยงานภายใน
องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน  และประชาคม 

ข้ันตอนท่ี   2  การคัดเลือกยุทธศาสตร?และแนวทางพัฒนา 
  1.  ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร4
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา  พร�อมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�องปQญหา
ความต�องการของท�องถ่ินรวมท้ังยุทธศาสตร4การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน   เพ่ือนําเสนอต&อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน    จัดการประชุมร&วมระหว&างคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน ประชาคมท�องถ่ินและส&วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร&วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป=ในครั้งแรก ให�เวทีการประชุมร&วมกันดังกล&าว  คัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนาแนวทางพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใช�เป�นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป= เพ่ือเป�นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป=ต&อไป 
  แต&สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ครั้งต&อไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป=)  ให�เวทีการ
ประชุมร&วมพิจารณาทบทวนดูว&าจากยุทธศาสตร4แนวทางการพัฒนาท่ีได�คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม
ท่ีกําหนดไว�ยังมีความเหมาะสมหรือไม& ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ในป=ต&อไปจะ
สามารถคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได� 
  3. เม่ือได�แนวทางการพัฒนาแล�วเวทีการประชุมร&วมพิจารณาว&าจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบ�างท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4และเป0าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใช�เป�นกรอบในการพัฒนา 



  4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป�นจํานวนมากดังนั้นในข้ันตอนนี้จะต�อง
มีการดําเนินการ  ดังนี้ 
 (1)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว&างยุทธศาสตร4 หรือระหว&างแนวทางการ
พัฒนา  เช&น  “ยุทธศาสตร4การพัฒนาด�านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได�กําหนด   “แนวทางการ
พัฒนาสินค�าหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ4”  โดยเวทีการประชุมร&วมได�กําหนด “โครงการพัฒนาด�าน
การตลาด ฯ” ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธ4กับ “ยุทธศาสตร4การพัฒนาด�านการท&องเท่ียว”  ซ่ึงได�กําหนด  
“แนวทางการพัฒนาสถานท่ีท&องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร4 ศิลปะ วัฒนธรรม”  โดยได�กําหนด  “โครงการ
ปรับปรุงสถานท่ีประวัติศาสตร4ปราสาทเก&า”  หากพิจารณาแล�วจะเห็นได�ว&าโครงการ           ท้ังสอง
ท่ีมาจาก  ยุทธศาสตร4การพัฒนาคนละยุทธศาสตร4กัน  แต&มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได�ในเชิงการ
เสริมสร�างรายได�ให�แก&ประชาชน  โดยการนําผลิตภัณฑ4มาขายให�นักท&องเท่ียวซ่ึงหากกําหนดใน
แผนพัฒนาสามป=แล�วจะต�องกําหนดห�วงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
      (2) ให�พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร4การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป= 
      (3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามป=ได�อย&างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป�นการจัดลําดับโครงการไว�เพ่ือทําแผนพัฒนา
สามป=ในช&วงถัดไปด�วย เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนา  
อาจจะต�องใช�เวลาต&อเนื่องนานกว&าสามป=   ดังนั้น องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินจึงจําเป�นต�องพิจารณา
แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีต&อเนื่องไปในระยะเวลายาวด�วย  ซ่ึงอาจจะยังไม&สามารถระบุไว�
ในช&วงสามป=ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป=ได� 
       (4)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต�องดําเนินการมีความหลากหลายดังนั้นในข้ันของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม  องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงสิ่งต&างๆ  ดังต&อไปนี้ 

� งบประมาณรายรับ  รายจ&ายขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 

� ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 

� ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข�ามาร&วมดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
   เม่ือพิจารณาด�านต&าง ๆ ดังกล&าวแล�ว จะต�องแยกประเภทของโครงการออก
อย&างน�อยสามประเภท   คือ 
 
   - โครงการ ท่ีองค4กรปกครองส&วนท�อง ถ่ิน ดํา เนินการเองกล& าว คือ มี              
ขีดความสามารถท้ังทางด�านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ4  และความรู�ทางด�านการบริหารจัดการท่ีจะ
ดําเนินการได�เอง 
   - โครงการท่ีองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน&วยงานอ่ืนดําเนินการ
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการเนื่องจากเป�นงานท่ีอยู&ในอํานาจหน�าท่ี    แต&องค4การปกครอง



ส&วนท�องถ่ินไม&สามารถหรือไม&ประสงค4ดําเนินการจึงมอบให�หน&วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ัง
งบประมาณเป�นเงินอุดหนุนให�ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   - โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน&วยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหาร
ส&วนกลาง   ส&วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน&วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องจากเป�นโครงการขนาด
ใหญ&  หรือ  เป�นโครงการท่ีหน&วยงานดังกล&าวเป�นหน&วยปฏิบัติและมีหน�าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล&าว
อยู&แล�วท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข#อมูลและการวิเคราะห?ข#อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข#อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมข�อมูลท่ีจําเป�นต&อการจัดทําแผนพัฒนาสามป= ซ่ึงนอกจากจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปแล�ว  ยังจะต�องวิเคราะห4ว&ายุทธศาสตร4การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต�องการข�อมูล
ประเภทใดเป�นพิเศษ  ต�องการข�อมูลของห�วงเวลาใด  และจะเก็บข�อมูลจากแหล&งใด  เพ่ือเป�นข�อมูลท่ี
จะนํามาวิเคราะห4แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได�อย&างถูกต�อง  โดยในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลจะต�องเก็บข�อมูล  ท้ังข�อมูลภายในองค4กรและข�อมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห4  SWOT  
(การวิเคราะห4จุดแข็งจุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได� 

2. การวิเคราะห?ข#อมูล 
ประกอบด�วย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ&านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป= 
โดยมีรายละเอียดในแต&ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ&านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ&านมาและนําเสนอท่ีประชุม
ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ประชาคมท�องถ่ินและหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาท�องถ่ินในรอบป=ท่ีผ&านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและใน เชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบป=ท่ีผ&านมาแล�ว  ให�ท่ีประชุมตามข�อ 1 

ร&วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร4การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนารวมท้ังสอดคล�องกับปQญหาความ
ต�องการของประชาคม/ชุมชนในห�วงระยะเวลาสามป= 
 ในกรณีท่ีเห็นว&ามียุทธศาสตร4การพัฒนาใดท่ียังไม& มิได� กําหนดไว�ในแผน
ยุทธศาสตร4การพัฒนา  แต&มีความจําเป�นเร&งด&วนท่ีจะต�องกําหนดข้ึนใหม&  ก็อาจกําหนดข้ึนใหม&  ก็อาจ



กําหนดข้ึนได�แต&ท้ังนี้ต�องแสดงให�เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค4ท่ีมีความสอดคล�องกับจุดมุ&งหมายของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน4การพัฒนาท�องถ่ิน 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต�ยุทธศาสตร4  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงล�วนแล�วแต&มีความ

จําเป�นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนาท้ังสิ้น แต&มีความสําคัญความ
จําเป�นเร&งด&วนมากน�อยแตกต&างกัน  ท่ีประชุมตามข�อ  1  จะต�องร&วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกล&าวไม&ได�หมายความว&าแนวทางการพัฒนาท่ีถูก
จัดลําดับความสําคัญอยู&ในลําดับหลัง ๆ  จะไม&ต�องนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทุกแนวทาง  ได�รับการพิจารณาแล�วว&าต�องดําเนินการ  แต&ในห�วงระยะเวลาสามป=ของแผนพัฒนา
สามป=นั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเป�นต�องนํามาเน�นการปฏิบัติ 
       วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแต&วิธีง&าย ๆ  คือ  ประชุมตกลงกันหรือ
อาจใช�วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช�บัตรลงคะแนนเพ่ือนํามารวมคะแนน และจัดลําดับวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเป�นวิทยาศาสตร4อาจใช�วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic  issuer  Graph  หรือวิธีอ่ืน ๆ 
ซ่ึงองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินแต&ละแห&งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได�ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป= 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล�ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว&าจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหล&านั้นมาดําเนินการ แต&ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได�วิเคราะห4ถึงความเป�นไปได�ในทาง
ปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช�การตัดสินใจของแต&ละบุคคลเป�นหลัก ดังนั้น เพ่ือทบทวน
และยืนยันการจัดลําดับว&ามีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติจริงหรือไม&จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะห4จุดแข็ง จุดอ&อน  โอกาส  และอุปสรรค   อีกครั้ง 

ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงค?ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได�แนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป=แล�ว ให�ท่ีประชุมร&วมกันพิจารณา
คัดเลือกวัต ถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนา มาจัด ทํา เป�นวัต ถุประสงค4ของแนวทาง 
การพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค4ของยุทธศาสตร4การพัฒนาจาก แผนยุทธศาสตร4การ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป= โดยนําวัตถุประสงค4ดังกล&าวมาจัดทําเป�น
วัตถุประสงค4ของแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป= 

2. ในข้ันตอนนี้   ท่ีประชุมจะร&วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
จะดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย&อมมีความหลากหลาย  ซ่ึงมี
ประชุมต�องพิจารณาในประเด็นดังต&อไปนี้ด�วย คือ 

(1)  พิจารณากิจกรรมท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4ของแนวทางการ 
พัฒนาท่ีกําหนดอย&างรอบคอบ เพ่ือให�ได�โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ�วน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรม
ท่ีองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีร&วมดําเนินการกับหน&วยงานอ่ืน  หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีหน&วยงานอ่ืนเป�นผู�ดําเนินการ 



  (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาท้ังภายใต�
แนวทางเดียวกันและระหว&างแนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังใน   ด�านกระบวนการดําเนินงาน   
และใน  ด�านของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในป=ต&าง ๆ  ได�อย&างถูกต�องเหมาะสม  

(4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 ก.  จากความจําเป�นเร&งด&วน 
 ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค4กรปกครอง 
ส&วนท�องถ่ิน 
 ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม   และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี
สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช&วงเวลาสามป=   มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในด�านเป0าหมาย
ผลผลิต  ผลลัพธ4  งบประมาณ  ระยะเวลา   ผู�รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน�นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป=แรกของแผนพัฒนาสามป= เพ่ือให�สามารถนําไปจัด
งบประมาณรายจ&ายประจําป=ได�ต&อไป 

ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทําร@างแผนพัฒนาสามป� 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร&างแผนพัฒนาสามป=  
โดยมีเค�าโครงประกอบด�วย  5  ส&วน  ดังนี้ 
   ส&วนท่ี  1  บทนํา 
   ส&วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
   ส&วนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในป=ท่ีผ&านมา 
   ส&วนท่ี  4  ยุทธศาสตร4และแนวทางการพัฒนาในช&วงสามป= 
   ส&วนท่ี  5  การนําแผนพัฒนาไปสู&การปฏิบัติ 
               การนําแผนพัฒนาสามป=ไปสู&การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  
ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  ประชาคมท�องถ่ิน  และหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเสนอ
ร&างแผนพัฒนาสามป=และรับฟQงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะแล�วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป=ให�
สมบูรณ4ต&อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนําร&างพัฒนาสามป=ท่ี 
ปรับปรุงแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือพิจารณา 



ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใช#แผนพัฒนาสามป� 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร&วมกับประชาคมท�องถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน4 พันธกิจ และจุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนา 
รวมท้ังสอดคล�องกับปQญหาความต�องการของประชาคมและชุมชน โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน&วยงานต&างๆ และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป= 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท�องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปQญหา ความต�องการ และข�อมูลนําร&างแผนพัฒนาสามป= แล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร&างแผนพัฒนาสามป=เพ่ือเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 
  4. ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร&างแผนพัฒนาสามป=และประกาศใช�แผนพัฒนาสามป= 
4. ประโยชน?ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป= เป�นเครื่องมือท่ีจะช&วยให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินได�
พิจารณาอย&างรอบคอบให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว&างแนวทางการดําเนินงานต&าง ๆ ท่ีอาจมีความ
เชื่อมโยงและส&งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป�นอุปสรรคต&อกันเพ่ือให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินนํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินการทางการดําเนินงานและใช�ทรัพยากรการบริหารของท�องถ่ินอย&าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือให�เกิดประโยชน4สาธารณะสูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบด#วย 
  - เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินเอง และแหล&งงบประมาณ
ภายนอก  รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ&ายด�วย 
  - คน   ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต&ผู�บริหารท�องถ่ิน  พนักงานขององค4กรปกครองส&วน
ท�องถ่ินทุกระดับ  ซ่ึงจะมีความแตกต&าง  หลากหลายท้ังด�านความรู�  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงองค4กร
ปกครองส&วนท�องถ่ินจะต�องนําศักยภาพของกําลังคนเหล&านั้นมาใช�รวมท้ังต�องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานให�องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินและถ�าพิจารณาในความหมายกว�างและอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงจะมีส&วนในการพัฒนาท�องถ่ินด�วย 

- วัสดุอุปกรณ?   หมายถึงเครื่องจักร   เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถ
นํามาใช�ในการบริหารจัดการท�องถ่ินให�เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ4  ให�มี
ความทันสมัยเพ่ือรองรับความก�าวหน�าของสังคมโดยส&วนร&วมได�อย&างเท&าทันและใช�วัสดุอุปกรณ4ดังกล&าว
อย&างเต็มศักยภาพ 
  -  การบริหารจัดการ   เป�นสิ่งท่ีจะช&วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข�างต�นให�
เป�นอย&างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย&างยั่งยืน  การบริหารจัดการ  เป�นท้ังศาสตร4และ
ศิลปoท่ีต�องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย&างต&อเนื่อง 
 
 
 



 

 

สภาพทั่วไปและข#อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององค?กรปกครองส@วนท#องถิ่น 

1. สภาพท่ัวไป 
 

ประวัติความเปMนมา 
 เทศบาลตําบลกระจับ มีพ้ืนท่ีต้ังอยู&บริเวณตอนใต�ของอําเภอบ�านโปIงห&างจากอําเภอบ�านโปIง 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป�นท่ีราบลุ&มเหมาะแก&การปลูกพืชไร&และทํานา ซ่ึงเดิมมีฐานะเป�น
“สุขาภิบาลกระจับ”  จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล&มท่ี 80 ตอนท่ี 114 หน�า 2626  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) 
และต&อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ” เป�น “เทศบาลตําบลกระจับ” ตามบทบัญญัติ
แห&งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล    เป�นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใช�ต้ังแต&
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป�นต�นมา มีพ้ืนท่ี จํานวน   9.1   ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 
เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก&า) และทางหลวงหมายเลข 323   (ถนนทรงพล) ตัดผ&าน โดยมีลักษณะพ้ืน
ท่ีต้ังฉากกับถนนดังกล&าวจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร มีระยะทางห&างจากกรุงเทพฯประมาณ   
65   กิโลเมตร 
  ปQจจุบันสํานักงานเทศบาลต้ังอยู&ท่ี ถนนเพชรเกษมสายเก&า (สามแยกกระจับ–หนองโพ) 
เลขท่ี 49  หมู&ท่ี 9  ตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโปIง จังหวัดราชบุรี  บนเนื้อท่ี 1 ไร& 1 งาน  94  ตารางวา 
 

 ท่ีตั้ง 
  เทศบาลตําบลกระจับ มีพ้ืนท่ีต้ังอยู&บริเวณตอนใต�ของอําเภอบ�านโปIง ห&างจากอําเภอ
บ�านโปIง ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี จํานวน 9.1 ตารางกิโลเมตร เป�นท่ีราบลุ&ม บริเวณ
ชุมชนมีถนนสายสําคัญผ&าน คือ ทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก&า) และทางหลวง
หมายเลข 323 ( บ�านโปIง -กาญจนบุรี) ตัดผ&าน โดยขอบเขตพ้ืนท่ีเทศบาลมีลักษณะต้ังฉากกับถนนสาย
สําคัญดังกล&าว มีระยะออกไปจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร  
 

 พ้ืนท่ีของเทศบาลมีอาณาเขตติดต@อ             ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต&อ  ตําบลหนองอ�อ         อําเภอบ�านโปIง          จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต&อ  ตําบลสระกระเทียม     อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต�  ติดต&อ  ตําบลหนองอ�อ          อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี
     ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุรีและ 
     ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอโพธาราม      จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันตก ติดต&อ  ตําบลดอนกระเบ้ือง     อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี
     ตําบลหนองอ�อ          อําเภอบ�านโปIง      จังหวัดราชบุร ี

บทที � 



ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศในรอบป=   แบ&งออกเป�น    3   ฤดู     ดังนี้ 

 ฤดูร�อน  เริ่มต้ังแต&  เดือนมีนาคม    ถึง  เดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต&   เดือนกรกฎาคม    ถึง     เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต&   เดือนพฤศจิกายน   ถึง     เดือนกุมภาพันธ4 
 ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ จะมีฝนตกชุกในราวเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และจะมี             
ช&วงแล�งมากในระหว&างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกป= 
 

  เนื้อท่ี 
  เทศบาลตําบลกระจับ  มีเนื้อท่ีประมาณ 9.1 ตารางกิโลเมตร 

 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลกระจับ  มีสภาพพ้ืนท่ีเป�นท่ีราบลุ&มเหมาะแก&

การปลูกพืชและทํานา   มีพ้ืนท่ีจํานวน 9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชร
เกษมสายเก&า) และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ&าน โดยมีลักษณะพ้ืนท่ีต้ังฉากกับถนน
ดังกล&าวจากศูนย4กลางถนนข�างละ 500 เมตร มีระยะทางห&างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  65  กิโลเมตร 

 

  จํานวนหมู@บ#าน 
           เทศบาลตําบลกระจับ  มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส&วนของตําบล
หนองอ�อ และตําบลดอนกระเบ้ืองรวม  13 หมู&บ�าน คือ 

1. ตําบลหนองอ�อ (บางส&วน)  ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู&บ�านต&าง ๆ     ดังนี้ 
             1.1 บ�านหัวโปIง    หมู&ท่ี   3    (บางส&วน) 
             1.2 บ�านหนองอ�อ   หมูท่ี   4    (บางส&วน) 
             1.3 บ�านสามแยกกระจับ   หมูท่ี   5    (บางส&วน) 
  1.4 บ�านหนองกระจ&อย   หมู&ท่ี   9    (บางส&วน) 
   1.5 บ�านหนองตะแคง   หมู&ท่ี   10   (บางส&วน) 
   1.6 บ�านทุ&งน�อย    หมู&ท่ี   11   (บางส&วน) 
   1.7 บ�านโรงข�าวสาร   หมู&ท่ี   13        (บางส&วน) 
   1.8 บ�านหนองเจริญ   หมู&ท่ี   14      (บางส&วน) 
   1.9 บ�านทุ&งเจริญ    หมู&ท่ี   15         (บางส&วน) 

2.ตําบลดอนกระเบ้ือง  (บางส&วน)    ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู&บ�านต&าง ๆ     ดังนี้ 
            2.1 บ�านดอนกระเบ้ือง   หมู&ท่ี    2    (บางส&วน) 
            2.2 บ�านดอนกระเบ้ือง   หมู&ท่ี    4    
   2.3 บ�านหนองกระถิน   หมู&ท่ี    5    (บางส&วน) 
   2.4 บ�านร&วมใจพัฒนา   หมู&ท่ี    9    (บางส&วน)  

 



   ประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกระจับมีหลายเชื้อสาย เช&น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน) 
มีจํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร4 ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ณ  เดือน  กุมภาพันธ4  
2558   มีจํานวนท้ังสิ้น 3,249 ครัวเรือน  ประชากร  จํานวน 7,885 คน แยกเป�นชาย 3,754 คน หญิง  
4,131 คน ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 6,153  คน ความหนาแน&นของประชากรประมาณ  886 คน/ตาราง
กิโลเมตร  

จํานวนประชากรแยกตามช@วงอายุ (เฉพาะผู#มีสัญชาติไทย) 
ช@วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

อายุน�อยกว&า 1 – 10 ป= 471 493 964 
อายุ 11 – 20 ป= 522 522 1,044 
อายุ 21 – 30 ป= 526 556 1,082 
อายุ 31 – 40 ป= 634 644 1,278 
อายุ 41 – 50 ป= 636 687 1,323 
อายุ 51 – 60 ป= 437 545 982 
อายุ 60 ป= ข้ึนไป 501 669 1,170 

รวมท้ังหมด 3,727 4,116 7,843 
ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร4 เทศบาลตําบลกระจับ (ข�อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ4 พ.ศ.2558) 

จํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ 
สัญชาติ เพศชาย เพศหญิง รวม 

สัญชาติไทย 3,727 4,116 7,843 
สัญชาติจีน 6 2 8 
สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไม&ใช&ไทย 21 12 33 

สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไม&ใช&ไทย/จีน - 1 1 
รวมทุกสัญชาติ 3,754 4,143 7,885 

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร4 เทศบาลตําบลกระจับ (ข�อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ4 พ.ศ.2558) 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  โครงสร�างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตําบลกระจับ ส&วนใหญ&เป�นกิจกรรมทางด�าน
อุตสาหกรรม โดยปQจจุบันประชากรวัยทํางานในเขตเทศบาลตําบลกระจับประกอบอาชีพรับจ�าง เป�น
ช&างฝ=มือในโรงงานอุตสาหกรรมและเป�นลูกจ�างในสถานประกอบการต&างๆ ในเขตเทศบาล โดยสถาน
ประกอบการด�านต&างๆ มีดังนี้  
สถานประกอบการด�านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive ) ได�เป�น3 ขนาด  คือ 



 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ& ( เงินลงทุนมากกว&า   100  ล�านบาท ) จํานวน  8  แห&ง  ส&วน
ใหญ&เป�นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ( เงินลงทุนระหว&าง   10 – 100  ล�านบาท ) จํานวน  35  
แห&ง  ส&วนใหญ&เป�นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม�และผลิตภัณฑ4
จากไม�  ผลิตภัณฑ4กระดาษ โรงสี ขุดตักดิน อู&ต&อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต4 และอ่ืนๆ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงินลงทุนตํ่ากว&า  10 ล�านบาท ) จํานวน  89  แห&ง  ส&วนใหญ&
เป�นอู&ต&อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต4 โรงงานประเภทแปรรูปไม� และผลิตภัณฑ4จากไม� ผลิตภัณฑ4
กระดาษ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี  สิ่งทอ  ห�องเย็น  และอ่ืนๆ 
 สถานประกอบการด�านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจํานวนการจ�างงาน (Labor  Intensive ) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 -อู&ต&อรถ  จํานวน  71  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดกลาง  15  แห&ง  และขนาดเล็ก  56  แห&ง 
 -โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน  13  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดใหญ&  7  แห&ง   
ขนาดกลาง  3  แห&ง  และขนาดเล็ก  3  แห&ง 
 -โรงงานประเภทสิ่งทอ  จํานวน  7  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดใหญ&  2  แห&ง  ขนาดกลาง  3  
แห&ง  และขนาดเล็ก  2  แห&ง 
 -โรงงานประเภทแปรรูปไม�และผลิตภัณฑ4จากไม�  ผลิตภัณฑ4กระดาษ จํานวน  10  แห&ง  เป�น
วิสาหกิจขนาดกลาง  2  แห&ง  และขนาดเล็ก  8  แห&ง  
 โรงสี  จํานวน  2  แห&ง  เป�นวิสาหกิจขนาดกลาง  1  แห&ง  และขนาดเล็ก  1  แห&ง 
 สถานประกอบการด�านพาณิชยกรรม ( ธุรกิจค�าปลีก ) ได�แก& 
 -สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน  4    แห&ง 
 -ห�างสรรพสินค�า   จํานวน  2    แห&ง 
 -มินิมาร4ท   จํานวน  3    แห&ง 
 -ร�านค�าท่ัวไป   จํานวน  50  แห&ง 
 -ตลาดนัด   จํานวน   5   แห&ง 
 -แผงลอย   จํานวน 100  แห&ง 
 สถานประกอบการด�านบริการ 
 -โรงแรม                   จํานวน   2   แห&ง 
 สถานประกอบการด�านการเงิน/ธนาคาร 
 -ธนาคาร   จํานวน   7   แห&ง 
 

 นอกจากนี้  ประชาชนในพ้ืนท่ียังคงประกอบกิจกรรมทางด�านเกษตรกรรม ได�แก&  การทํานา  
และพืชไร&  (อ�อย)  ผลผลิตท่ีได�ไม&คงท่ีข้ึนอยู&กับสภาพตามฤดูกาล ทําให�ระดับรายได�ไม&แน&นอน สําหรับ
การปศุสัตว4  ได�แก&  การเลี้ยงโคนม  เป�ด  ไก&  และสุกร  ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีประมาณ  3  ใน  10  ของพ้ืนท่ีท่ี
มีการใช�ประโยชน4ท่ีดินเพ่ือการเกษตร  ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะส&งขายน้ํานมดิบแก&



สหกรณ4โคนมหนองโพ ( ในพระบรมราชูปถัมภ4 ) โดยปQจจุบัน  การเพาะปลูกพืชไร&ในพ้ืนท่ี จะเป�นการ
ปลูกเพ่ือเป�นพืชอาหารสัตว4แก&โค และสุกรดังกล&าว 
 เกษตรกรรม  จากพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล จํานวน  5,687.50  ไร&  เป�นเนื้อท่ีถือครองทาง
การเกษตร  3,314.94   ไร&  คิดเป�นร�อยละ  58.28  ของเทศบาล  โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ คือ  
พืชไร&  ได�แก&  ข�าวและอ�อย    

3. สภาพทางสังคม 
ลักษณะทางสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกระจับมีหลายเชื้อชาติ เช&น ไทย จีน ไทย

โยนก (ยวน)  โดยประชากรในเขตเทศบาลส&วนใหญ& นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นอัตรา            ร�อยละ  
85    โดยในพ้ืนท่ีเทศบาล   มีศาสนสถาน จํานวน  1 แห&ง คือ วัดจันทาราม  ซ่ึงมีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ  
ท่ีชาวบ�านโปIง และประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนให�ความเคารพอย&างมาก  นอกจากนี้ประชาชนในตําบลดอน
กระเบ้ือง  ท่ีอยู&ในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนาคริสต4   โดยมี ศาสนสถาน  จํานวน  1  แห&ง  คือ  วัด
นักบุญมิคาเอล    ดอนกระเบ้ือง    ซ่ึงศาสนสถานท้ัง   2  แห&ง  ในพ้ืนท่ีล�วนมีความเก&าแก&  และเป�นท่ี
เคารพของประชาชนมาอย&างยาวนาน 

ลักษณะทางวัฒนธรรม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ เป�นชุมชนท่ีต้ังอยู&ภาค
กลาง   จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางท่ัวไป           โดยมีการ
ประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญต&างๆ  ทางศาสนา เช&น การอุปสมบท วันสงกรานต4                     วัน
เข�าพรรษา    ประเพณีลอยกระทง    นอกจากนี้ประชากรในพ้ืนท่ีมีลักษณะการอยู&อาศัยเป�นครอบครัว
ใหญ&   และยังมีการรวมตัวกันทางสังคม และวัฒนธรรมประเพณีของชนบางกลุ&มอยู&   รวมถึงความ
ร&วมมือทางด�านสังคม   มีการจัดต้ังชุมชนย&อย จํานวน 12  ชุมชน  ลักษณะความร&วมมือท่ีเกิดข้ึนมี
แบ&งกลุ&ม และรวมตัวตามลักษณะพ้ืนท่ี ท่ีอยู&อาศัยใกล�เคียงกันแบบอัตโนมัติ เช&น มีการรวมตัวกันเพ่ือ
ร&วมกิจกรรมทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ    การบริจาคโลหิต  หรือการทํากิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีต&างๆ   เป�นต�น 

การสาธารณูปโภค 

1. การคมนาคม การจราจร 
  การคมนาคมขนส&งในเขตเทศบาลใช�ยานพาหนะทางบกเป�นหลัก โดยมีเส�นทาง
คมนาคมสายสําคัญ  จํานวน  2  สาย  ดังนี้ 
  -ทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป�นเส�นทางสายหลักติดต&อระหว&าง
จังหวัดในภาคกลางไปยังภาคใต� ผ&านอําเภอบ�านโปIง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรีและ          ปากท&อ 
ต&อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต� 
  -ทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข 323 (บ�านโปIง – กาญจนบุรี) แยกจากถนน             
เพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรท่ี 66 ผ&านบ�านโปIง ท&ามะกา ท&าม&วง แล�วไปยังจังหวัดกาญจนบุรี 



  จากการท่ีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล เป�นบริเวณเขตติดต&อระหว&างอําเภอและจังหวัด              
ท่ีเป�นย&านชุมชนและเศรษฐกิจท่ีสําคัญ (อําเภอบ�านโปIง อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
อําเภอท&ามะกา อําเภอท&าเรือ อําเภอท&าม&วง จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอ
กําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)  จึงทําให�มีประชาชนท่ีเดินทางผ&านหรือเข�ามาติดต&อทํา
กิจธุระในเขตเทศบาล หรือใช�เส�นทางในเขตเทศบาลเป�นทางผ&านจํานวนมากประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมต้ังอยู&เป�นระยะๆ จึงทําให�การจราจรบนถนนประสบปQญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ อยู&
บ�าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข  323  ในช&วงเปลี่ยนกะงานของพนักงานโรงงาน    
( ช&วงบ&ายและช&วงเท่ียงคืน ) 
  การขนส&งผู�โดยสาร  ปQจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต4มีความสะดวก
และเป�นท่ีนิยมท่ีสุด  โดยเฉพาะการใช�ยานพาหนะส&วนบุคคล ได�แก&  รถยนต4และรถจักรยานยนต4 
สําหรับการเดินทางระหว&างอําเภอใกล�เคียง จะมีรถโดยสารสาธารณะประจําทาง ให�บริการจํานวน  2  
สาย  คือ  บ�านโปIง – โพธาราม  และสายกาญจนบรี – ราชบุรี  ผ&านเส�นทางหลวงแผ&นดินหมายเลข  4  
และมีรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจําทางระหว&างจังหวัด ผ&านทางหลวงแผ&นดิน หมายเลข 
323 ได�แก&  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บ�านโปIง , บ�านโปIง – ราชบุรี , 
ราชบุรี -  กาญจนบุรี  รวมถึง  รถตู�บริการ ได�แก& กรุงเทพฯ (ป{Tนเกล�า) – บ�านโปIง  และ กรุงเทพฯ 
(อนุสาวรีย4 / หมอชิต) – กาญจนบุรี 
 2. การประปา 
  การดําเนินกิจการประปาในเขตเทศบาล อยู&ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
กระจับ มีจํานวนผู�ใช�น้ําประปาในเขตเทศบาลรวมจํานวนท้ังสิ้น 1,889  ราย (ข�อมูล ณ กุมภาพันธ4 
2558 ) 
 3. การไฟฟ�า 
  การดําเนินการเก่ียวกับไฟฟ0าให�กับประชาชนในเขตเทศบาลอยู&ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟ0าภูมิภาค อําเภอบ�านโปIง (ซ่ึงมีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมท่ัวอําเภอ) โดยการไฟฟ0าได�
ดําเนินการจ&ายกระแสไฟฟ0าให�แก&ผู�ใช�ไฟฟ0าหลายประเภทไม&ว&าจะเป�นประชาชนท่ัวไปท่ีอยู&ตามบ�านเรือน  
สถานธุรกิจ อุตสาหกรรมต&าง  ๆ และหน&วยงานราชการ 

4. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
เขตเทศบาลตําบลกระจับ ถือเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู&เป�นจํานวนมาก มีการใช�

ประโยชน4ในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย ได�แก&  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห�างสรรพสินค�า  ร�านค�า  และ
โรงแรม  ระบบโทรคมนาคม จึงเป�นระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป�นต&อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล&าว 

-การบริการด�านโทรศัพท4ในชุมชนเทศบาล  ปQจจุบันประชาชนสามารถใช�บริการระบบ
โทรศัพท4พ้ืนฐานและระบบสื่อสารไร�สาย ( โทรศัพท4เคลื่อนท่ี ) ในรูปแบบโทรศัพท4ส&วนบุคคลและ
โทรศัพท4สาธารณะได�จากผู�ให�บริการด�านโทรคมนาคม ได�แก&  บริษัท  ทศท  คอร4ปอเรชั่น  จํากัด  
(มหาชน)  TOT  Corporation Public Company Limited   และบริษัท ที ที  แอนด4   ที  จํากัด  
(มหาชน)  และบริษัท กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company  



Limited  ซ่ึงสามารถให�บริการด�านโทรศัพท4ได�ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล โดยบริการดังกล&าวยังรวมถึง
บริการโทรศัพท4ระหว&างประเทศ  บริการสื่อสารข�อมูลและบริการอินเทอร4เน็ต 

-การบริการด�านไปรษณีย4 ในเขตเทศบาลท่ีทําการไปรษณีย4โทรเลข  จํานวน  1  แห&ง 
นอกจากนี้ในเขตเทศบาล  ยังมีหอกระจายข&าวและวิทยุชุมชนท่ีเป�นช&องทางการ

สื่อสารท่ีสามารถตอบสนองการสื่อสารเพ่ือชีวิตชุมชน  เช&นเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยมีวิทยุชุมชนท่ีส&ง
กระจายเสียงประมาณ  10  คลื่นความถ่ี  และมีหนังสือพิมพ4ท�องถ่ิน ( ท่ีมีการจําหน&ายและรับบริการ
ด�านการประชาสัมพันธ4ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ)  ได�แก&  เสียงมวลชน  ข&าวภาค 7  พลังชน             
สื่อตะวันตก สื่อจักรีราช นิวชาวไทย ฯลฯ 

5. กีฬา  นันทนาการ  และการพักผ!อน 
  กีฬา 
  เทศบาลตําบลกระจับมีลานกีฬาเพ่ือให�ประชาชนและเยาวชนได�มาออกกําลัง             
เล&นกีฬา  จํานวน  3  แห&ง คือ ลานกีฬาบ�านโพธิ์เจริญ ลานกีฬาชุมชนหัวโปIง สนามกีฬาของโรงเรียนวัด
จันทาราม และสวนสาธารณะบึงกระจับ  ซ่ึงสามารถใช�เป�นสถานท่ีเล&นกีฬาได�หลายประเภท  เช&น
ฟุตบอล  วอลเล&ย4บอล  บาสเกตบอล  ตะกร�อ  เป�นต�น นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ�งไว�
สําหรับบริการประชาชน กระจายไว�ในชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลกระจับ เพ่ือส&งเสริมให�ประชาชนได�
ออกกําลังกาย 

นันทนาการและการพักผ!อน 
  เทศบาลตําบลกระจับ มีสถานท่ีพักผ&อนหย&อนใจ จํานวน  1 แห&ง คือ สวนสาธารณะ
บึงกระจับ  หมู& ท่ี  11 ตําบลหนองอ�อ ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถใช�เป�นสถานท่ีสําหรับการทํา
นันทนาการ และการพักผ&อน ออกกําลังกายยามว&าง 

การสาธารณูปการ 
 1. การศึกษา   
  โรงเรียนเทศบาลบาลตําบลกระจับมีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  รวม  3  โรงเรียน   จําแนก
เป�น 
  โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน  2 โรงเรียน 

  1)  โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศึกษาแห&งชาติ) จํานวน 1  โรงเรียน  ได�แก&   
โรงเรียนวัดจันทาราม 

  2)  ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ  จํานวน  1  แห&ง 

2. การสาธารณสุข 
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตําบลกระจับ  ประกอบด�วย  คลินิกเอกชน  จํานวน  1  

แห&ง  และสถานีอนามัยของรัฐ  จํานวน  2  แห&ง  คือสถานีอนามัยตําบลดอนกระเบ้ือง  และสถานี
อนามัยตําบลหนองอ�อโดยท่ีสามารถรองรับความต�องการใช�บริการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย&าง



พอเพียง  เนื่องจากประชาชนส&วนใหญ&หากเจ็บปIวยจะเดินทางไปรับการรักษาในอําเภอบ�านโปIง ซ่ึงมี
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนมากมายหลายแห&ง  เพราะมีระยะทางห&างจากเขต
เทศบาลตําบลกระจับเพียง  5  กิโลเมตรเท&านั้น 

3. การดับเพลิงและป�องกันอัคคีภัย   
  ดําเนินการโดยฝIายป0องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถดับเพลิง 1  คัน  หัวท&อประปา

ข�างถนนสําหรับต&อสายสูบน้ําดับเพลิง  จํานวน  11  จุด 

4. การกําจัดขยะ   
  เทศบาลดําเนินการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาล  และนําส&ง หจก.คุณธรรมขนส&ง 

เป�นผู�กําจัดโดยวิธีการฝQงกลบ บนพ้ืนท่ี  18  ไร&  3  งาน   เลขท่ี 39/1  หมู& 17 ตําบลปากแรต  อําเภอ
บ�านโปIง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข#อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเทศบาลตําบลกระจับ (ข#อมูล จปฐ.2) ป� 2557  
 

 
ตัวชี้วัดข#อมูลความจําเปMนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

จํานวนท่ี
สํารวจท้ังหมด 

ไม@ผ@านเกณฑ? 

จํานวน ร#อยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี)
มี 7 ตัวชี้วัด 

   

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไม&น�อยกว&า 2,500 กรัม 4  คน - - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป= ได�รับการฉีดวัคซีนป0องกันโรค
ครบตามตารางสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค 

194 คน - - 

3. เด็กแรกเกิดได�กินนมแม&อย&างเดียวอย&างน�อย 6 เดือน 
แรกติดต&อกัน 

2  คน - - 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 1,150 ครัวเรือน - - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช�ยาเพ่ือบําบัดบรรเทาอาการเจ็บ 
ปIวยเบ้ืองต�นอย&างเหมาะสม 

1,150 ครัวเรือน - - 

6. คนอายุ 35 ป=ข้ึนไป ได�รับการตรวจสุขภาพประจําป=
เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 

2,110  คน - - 

7. คนอายุ 6 ป=ข้ึนไป ออกกําลังกายอย&างน�อยสัปดาห4ละ 
3 วันๆ ละ 30 นาที 

3,015  คน - - 

หมวดท่ี 2 มีบ#านอาศัย (คนไทยมีบ#านอาศัยและ
สภาพแวดล#อมเหมาะสม) 

 
  

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู&อาศัย และบ�านมีสภาพ
คงทนถาวร 

1,150 ครัวเรือน 
- - 

9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดป= 

1,150 ครัวเรือน  
- - 

10. ครัวเรือนมีนํ้าใช�เพียงพอตลอดป= 1,150 ครัวเรือน - - 
11. ครัวเรือนมีการจัดการบ�านเรือนเป�นระเบียบเรียบร�อย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,150 ครัวเรือน 1  ครัวเรือน 0.08 

12. ครัวเรือนท่ีไม&ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,150 ครัวเรือน - - 
13. ครัวเรือนมีการป0องกันอุบัติภัยอย&างถูกวิธี 1,150 ครัวเรือน -  
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 1,150 ครัวเรือน - - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ&น 1,150 ครัวเรือน - - 
หมวดท่ี 3 ฝRกใฝ%การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ี
เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

 
  

16. เด็กอายุ 3 -5 ป=เต็ม ได�รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร�อมก&อนวัยเรียน 

38  คน 
- - 

17. เด็กอายุ 6 – 14 ป= ได�รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป= 178  คน - - 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได�เรียนต&อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท&า 2  คน - - 

 



 
 

ตัวชี้วัดข#อมูลความจําเปMนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
จํานวนท่ี

สํารวจท้ังหมด 
ไม@ผ@านเกณฑ? 

จํานวน ร#อยละ 

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป= ท่ีไม&ได�เรียนต&อและยังไม&
มีงานทํา ได�รับการฝ�กอบรมด�านอาชีพ 

- - - 

20. คนอายุ 16 -60 ป=เต็ม อ&าน เขียนภาษาไทย และคิด
เลขอย&างง&ายได� 

2,187  คน - - 

หมวดท่ี 4 รายได#ก#าวหน#า (คนไทยมีงานทําและมี
รายได#) มี 4 ตัวชี้วัด 

   

21. คนอายุ 15 -60 ป=เต็ม มีอาชีพและมีรายได� 2,186 คน 236  คน 10.80 
22. คนอายุมากกว&า 60 ป=เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได� 631  คน 170  คน 26.94 
23. คนในครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยไม&น�อยกว&าคนละ 
30,000 บาทต&อป= 

1,150 ครัวเรือน - - 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมสิน 1,150 ครัวเรือน 409 ครัวเรือน  35.57 
หมวดท่ี 5 ปลูกฝRงค@านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

   

25. คนในครัวเรือนไม&ดื่มสุรา (ยกเว�นการดื่มเป�นครั้งคราวฯ) 3,070 คน - - 
26. คนในครัวเรือนไม&สูบบุหรี่ 3,070 คน 575  คน 18.73 
27. คนอายุ 6 ป=ข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย&าง
น�อยสัปดาห4ละ 1 ครั้ง 

3,015 คน - - 

28. คนสูงอายุ  ได�รับการดูแลจากคนในครัวเรือน 
หมู&บ�าน/ชุมชน หรือ ภาครัฐ 

643 คน - - 

29. คนพิการ ได�รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู&บ�าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

- - - 

30. คนในครัวเรือนมีส&วนร&วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน4ของชุมชน 

1,150 ครัวเรือน - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข#อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท#องถ่ิน 

 
โครงสร#างเทศบาล 

 
ด#านการเมือง - การบริหาร 

โครงสร�างและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาล ในปQจจุบัน  เทศบาลตําบล
กระจับประกอบด�วย  2  องค4กร 2 ส&วนท่ีสําคัญ  คือ  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล  ประกอบด�วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว&าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน จํานวน  12  คน  
เรียกว&า สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มีวาระการดํารงตําแหน&ง คราวละ  4  ป= 

นายกเทศมนตรี   
นายกเทศมนตรี จํานวน  1  คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว&าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินมีหน�าท่ีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป�นผู� บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างเทศบาล               
มีวาระการดํารงตําแหน&งคราวละ  4  ป= 

นายกเทศมนตรีอาจแต&งต้ังรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช&สมาชิกสภาเทศบาลเป�น ผู�ช&วย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ได�ไม&เกิน จํานวน  2  คน   

นายกเทศมนตรีอาจแต&งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึง
มิใช&สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนรวมกันไม&เกิน 2 คน      

นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซ่ึงเป�นข�าราชการการเมืองแล�ว  
เทศบาลตําบลกระจับยังประกอบด�วยพนักงานเทศบาล  และลูกจ�าง  ซ่ึงได�รับการบรรจุแต&งต้ังให�ปฏิบัติ
ราชการโดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   มีหน�าท่ีรับผิดชอบในงานประจําท่ัวไป
ตามส&วนการงานต&างๆ  โดยมีผู�บังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ปลัดเทศบาล   เป�นผู�บังคับบัญชารองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให�เป�นไปตามนโยบาย และมี
อํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร#างการเมืองและอํานาจหน#าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกระจับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกระจับ 

 

สภาเทศบาลตําบลกระจับ 
ประธานสภาเทศบาล       1  คน 
รองประธานสภาเทศบาล  1  คน 
สมาชิกสภาเทศบาล      10  คน 

 

คณะผู�บริหาร 
นายกเทศมนตร ี          1    คน 
รองนายกเทศมนตรี         2    คน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   1    คน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  1    คน 

ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช@าง กองสาธารณสุขฯ 

- งานธุรการ 
- งานการเจ�าหน�าที่ 
- งานป0องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

- งานธุรการ 
- งานพัสดุและทรัพย4สิน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานผลประโยชน4และ 
กิจการพาณิชย4 
- งานแผนที่ภาษี 
 

 

- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสถานที่และ
ไฟฟ0าสาธารณะ 

- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล�อม 
- งานรักษาความ
สะอาด 
- งานส&งเสริมสุขภาพ 
- งานสัตว4แพทย4 
- งานป0องกันและ
ควบคุมโรคติดต&อ 

-งานธุรการ 
-งานผลิตและ              
จําหน&ายน้ํา 
-งานการเงินและ
บัญชี 

กองการประปา 

รองปลัดเทศบาล 

- งานธุรการ 
- งานวิเคราะห4
นโยบายและแผน 
- งานนิติการ 
- งานบริการข�อมูล
ข&าวสารท�องถ่ิน 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

- งานธุรการ 
- งานระดับก&อน
วัยเรียนและ
ประถมวัย 
- งานส&งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา 

หน@วยงานตรวจสอบภายใน 



 ผู#บริหารท#องถิ่น 
  นายกเทศมนตร ี  จํานวน  1             คน 
 รองนายกเทศมนตร ี  จํานวน  2             คน 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี  จํานวน           1             คน 
 เลขานกุารนายกเทศมนตร ี  จํานวน           1             คน 
 สภาเทศบาลตาํบลกระจับ 
  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1      คน 
  รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1    คน 
  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  10   คน 
 อัตรากาํลังพนักงานเทศบาล 
  -พนักงานเทศบาล  จํานวน  41          อัตรา 
  -ลูกจ�างประจํา  จํานวน   5                อัตรา 
                       -พนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน          14                อัตรา 
                       -พนักงานจ�างท่ัวไป                       จํานวน          21                อัตรา 
 ส@วนราชการภายในสาํนักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
         การบริหารแบ@งโครงสร#างเปMน   1   สํานัก   6   กอง  1  หน@วยงาน 

1. สํานักปลัดเทศบาล  
2. กองคลัง 
3. กองช&าง 
4. กองสาธารณสุข 
5. กองการศึกษา 
6. กองวชิาการและแผนงาน 
7. กองการประปา 
8. หน&วยงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ด#านการคลังของเทศบาลตาํบลกระจับ 
 

 งบประมาณรายรับ – รายจ@าย  ย#อนหลัง  3  ป� 
 

รายรับ ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 
1.หมวดภาษีอากร 
2.หมวดค&าธรรมเนียม ค&าปรับและใบอนุญาต 
3.หมวดรายได�จากทรัพย4สิน 
4.หมวดเบด็เตล็ด 
5.หมวดรายได�จากทุน 
6.หมวดเงนิอุดหนุน 
      เงินอุดหนนุท่ัวไป 
      เงินอุดหนนุท่ัวไป  (ระบุวตัถุประสงค4) 
      เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

30,106,034.06 
1,670,755.45 

343,923.33 
124,160.50 

2,500 
 

12,857,218 
- 

8,278,861 

32,567,215.74 
1,612,563.40 

564,233.30 
73,575 
2,550 

 
12,011,012 

- 
13,213,177 

37,338,380.87 
1,267,954.90 

619,919.99 
48,754.41 

- 
 

14,058,708.00 
- 

8,658,415.00 
รวมท้ังสิ้น 53,383,452.34 60,044,326.44 61,992,133.17 

 
 

รายจ@าย ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 
1.  งบกลาง 
2.  งบบุคลากร 
3.  งบดําเนินงาน 
4.  งบลงทุน 
5.  งบรายจ&ายอ่ืน 
6. งบเงนิอุดหนุน 

10,758,285,69 
12,147,453.00 
13,501095.23 
9,251,440.00 

15,000.00 
1,784,464.32 

12,485,633.10 
14,558,524.00 
13,292855.99 
12,972,322.00 

29,788.00 
1,189,400.00 

4,821,494.96 
16,637,019.09 
12,566,758.16 
11,959,685.00 

34,940.00 
1,788,451.14 

รวมท้ังสิ้น 47,457,738.24 54,528,523.09 47,808,348.35 





 

แบบสรุปอัตรากําลังพนักงานเทศบาลสามัญ 
 

  จํานวนผู#ดํารงตําแหน@ง   
ลําดับ ส@วนราชการ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ รวม หมายเหต ุ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1. สํานักปลัดเทศบาล - - - 3 2 4 1 2 - 12  
2. กองคลัง - - - 2 2 2 1 1 - 8  
3. กองช@าง - - - - 2 1 - 1 - 4  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล#อม - - - - 2 2 1 - - 5  
5. กองวิชาการและแผนงาน - - 1 1 1 3 - - - 6  
6. กองการศึกษา - - - - - 1 - 1 - 2  

7. กองการประปา - - - 1 1 1 - - - 3  

8. หน@วยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - 1  

 รวม - - 1 7 10 15 3 5 - 41  



 

 

สรุปผลการพัฒนาท#องถ่ินในป�ที่ผ@านมา 

3.1 การสรุปสถานการณ?พัฒนา 
 การประเมินสภาวะแวดล�อม ( SWOT ) ของเทศบาลตําบลกระจับ โดยมีปQจจัยภายใน (จุดอ&อน จุด
แข็ง ) และปQจจัยภายนอก ( โอกาส ภัยคุกคาม ) สามารถสรุปได�ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบการขนส&งที่สะดวกและระยะทางไม&ไกลจากกรุงเทพ  มีเส�นทางสายหลักผ&านสู&จังหวัดในภาค

กลางไปยังภาคใต� และภาคตะวันตก และประเทศเพื่อนบ�าน 
2. มีโรงงานประเภทแปรรูปไม� และผลิตภัณฑ4จากไม� ผลิตภัณฑ4กระดาษ  โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร อู&ต&อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต4 ทั้งขนาดใหญ& ขนาดกลาง และเล็ก จํานวนมาก 
3. เป�นแหล&งแรงงานฝ=มืออู&ต&อรถที่มีช่ือเสียง 
4. ประชาชนมีความจงรักภักดีต&อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย4 
จุดอ@อน (Weaknesses) 
1. ปQญหาการระบายนํ้าในฤดูฝน  
2. ยังไม&มีการจัดวางระบบผังเมืองท่ีใช�ร&วมกันทั้งอําเภอบ�านโปIงอย&างเป�นรูปธรรม 
3. ปQญหามลภาวะส่ิงแวดล�อม เช&น ปQญหาขยะมูลฝอย,ปQญหาการจัดการนํ้าเสีย,ปQญหากล่ินจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
4. ชุมชนยังมีปQญหาด�านสุขอนามัยและส่ิงแวดล�อมชุมชนที่ดี 
5. ปQญหายาเสพติด ปQญหาอาชญากรรม ในพื้นที่  
6. ขาดแคลนสถานศึกษาท่ีได�มาตรฐาน 
7. ผู�ยากไร� ผู�ด�อยโอกาส ยังเข�าไม&ถึงบริการของรัฐอย&างเป�นธรรม 
8. ศักยภาพและความต่ืนตัวของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน 

ในการรองรับการเปล่ียนแปลงของการเข�าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม&ชัดเจน 
9. ขาดการประสานงานและบูรณาการในการพัฒนาด�านต&างๆ ระหว&างองค4กรปกครองส&วน 

ท�องถ่ิน หน&วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข�องที่เป�นเอกภาพ 
10. การกําหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับท�องถ่ิน ส&วนใหญ&ยังคงให�ความสําคัญกับการ

พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานมากกว&าการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
11. บุคลากรขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินส&วนใหญ&ยังขาดความรู�ความเข�าใจในการวางแผนพัฒนา

ท�องถ่ินของตนเอง 

บทที � 



 
 
 

12. งบประมาณขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินมีอยู&อย&างจํากัด แต&ปQญหาความต�องการของประชาชน
มีจํานวนมาก ทําให�ไม&สามารถแก�ไขปQญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย&างท่ัวถึง  

โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลได�ส&งเสริมให�ท�องถ่ินให�การสนับสนุน การพัฒนาคน สังคม และชุมชนให�มีความ 

เข�มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู&การพึ่งตนเองมีภูมิคุ�มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การรวมตัวของประเทศอาเซียน(AEC) เพิ่มอํานาจการต&อรองของประเทศสมาชิก ส&งเสริมความ
ร&วมมือซึ่งกันและกันทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป�นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข&งขัน 

อุปสรรค (Threats) 
1. ระเบียบกฎหมายระหว&างหน&วยงานภาครัฐบางฉบับเป�นอุปสรรคต&อการพัฒนาท�องถ่ิน 
2. ประชาชนไม&เห็นความสําคัญในเรื่องการเมืองการปกครองท�องถ่ินและไม&มีส&วนร&วมในการ 

บริหารการเมืองการปกครองและการร&วมกันพัฒนาท�องถ่ิน 
3. ปQญหาความยากจนทําให�คนต�องด้ินรนเรื่องปากท�องของตัวเองก&อนที่จะคิดถึงส&วนรวม ทํา 

ให�ความผูกพันกับชุมชน/ท�องถ่ินมีน�อย ประชาชนอยู&แบบปQจเจกชนมากข้ึน 
 4. ขาดทิศทางการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู& AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 5. ความรุนแรงต&อกระแสการบริโภคนิยมทําให�ภาคสังคมอ&อนแอ 
 6. กระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงในปQจจุบันเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 
 7. การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู�บริหารองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินท่ีได�รับเลือกต้ังใหม&ในแต&ละครั้ง
อาจส&งผลให�การพัฒนาท�องถ่ินขาดความต&อเน่ือง 
 
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับในรอบป=งบประมาณ  2557  ได�กําหนดและดําเนินการให�เป�นไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเทศบาล   ประจําป=   2557   ซ่ึงได�ผ&านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลกระจับ  และผู�บริหาร  โดยเทศบาลได�จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการต&าง ๆ  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ&าย  ประจําป=  2557   ดังน้ี 

ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

1) ปรับปรุงถนนแอสฟQสติก คอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 32 
2) ก&อสร�างถนนแอสฟQลท4ติกคอนกรีตเลียบคลองดอนกระเบ้ืองหอถังประปาเช่ือมต&อออก 

สู&ถนน 



3) ก&อสร�างถนนแอสฟQลท4ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลกระจับ 25/2 
4) ก&อสร�างถนนแอสฟQลท4ติกคอนกรีตพร�อมรางระบายนํ้า ซอยเทศบากระจับ 15/6 

 
5) ก&อสร�างถนนแอสฟQลท4ติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 29/3 
6) ก&อสร�างถนนแอสฟQลท4ติกคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมท&อระบายนํ้า ซอยเทศบาลกระจับ 15/5 
7) เสริมปรับปรุงระดับผิวทางซอยเทศบาลกระจับ 4/2 (ซอยบ�านนายบุญเลิศ) 
8) ก&อสร�างถนนหินคลุกพร�อมวางท&อระบายนํ้าซอยเทศบาลกระจับ 26/2 
9) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมฝQTงซ�าย (ฝQTงเทศบาล) 
10) ก&อสร�างท&อระบายนํ้า ซอยเทศบาลกระจับ 23 
11) ก&อสร�างท&อระบายนํ้าริมถนนเพชรเกษมสายช&วงจากบริเวณบ�านป0าแอ็ดถึงลํารางสาธารณะ 
12) ก&อสร�างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 25 (จากเดิมบ�านนายชํานาญ 

บุญสมถึงคลองสาธารณประโยชน4) 
13) ติดต้ังโคมไฟส&องสว&างซอยเทศบาลกระจับ 4/1 
14) ปรับปรุงสายเมนพร�อมติดต้ังโคมไฟฟ0าส&องสว&างเพิ่มซอย เทศบาลกระจับ 26 
15) ขยายเขตไฟฟ0าซอยเทศบาลกระจับ 15 เช่ือมซอยเทศบาลกระจับ 21 (ซอยบ�านลุงวัง) 
16) ก&อสร�างว&างท&อเมนประปา ซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (ซอยเป�ดพะโล�) 
17) ก&อสร�างว&างท&อเมนประปา ซอยเทศบาลกระจับ 13  
18) ก&อสร�างว&างท&อเมนประปา ซอยเทศบาลกระจับ 4/2  
19) ก&อสร�างว&างท&อเมนประปา ซอยเทศบาลกระจับ 27 (ช&วงซอยบ�านป0าเกิด)  

ด#านเศรษฐกิจ 

1) โครงการอบรมอาชีพให�แก&ประชาชน 
2) โครงการพัฒนากลุ&มสตรีเทศบายตําบลกระจับ 
3) อุดหนุนโครงการจัดงาน”กาชาดเท่ียวราชบุรี ป= พ.ศ.. 2557 

ด#านสังคม และคุณภาพชีวิต 

 1)  โครงการประชุมผู�ปกครองนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 2)  โครงการจัดทัศนศึกษาให�กับเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 3)  โครงการมอบประกาศนียบัตรให�กับเด็กนักเรียนศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 4)  โครงการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 
 5)  ติดต้ังเครื่องกรองนํ้าด่ืมศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 



 6)  ซ&อมแซมห�องนํ้าศูนย4พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 
 7)  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
 8)  โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
 9)   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต4 
  

 10)  โครงการจัดงานประเพณีแห&เทียนพรรษา 
 11)  โครงการธรรมะนําทาง 
 12)  โครงการปลูกฝQงคุณธรรมพบพระพบธรรม 
 13)  โครงการจัดงานวันเทศบาล 
 14)  โครงการจัดงานวันเด็กแห&งชาติ 
 15)  อุดหนุนกีฬาเทศบาลสัมพันธ4จังหวัดราชบุรี 
 16)  โครงการส&งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
 17)  โครงการแข&งขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
     18)  โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
     19)  โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
     20)  โครงการชุมชนนําร&องปลอดลูกนํ้ายุงลาย 
     21)  โครงการสนับสนุนช&วยเหลือผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส 
     22)  โครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สัมพันธ4อําเภอบ�านโปIง 
 23)  อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 24)  สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 
 25)  สนับสนุนช&วยเหลือผู�สูงอายุผู�พิการ ผู�ปIวยเอดส4 
 26)  โครงการทาสีเครื่องออกกําลังกายในชุมชน 

ด#านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล#อม 

 1)  โครงการคลองสวยนํ้าใส 
2)  โครงการถนนสวย 
 3)  จ�างเหมาทําความสะอาดทางเท�าและไหล&ทาง 
 4)  จ�างเหมาผู�ดูแลคลอง 
5)  ฉีดล�างทําความสะอาดท&อระบายนํ้า 
6)  โครงการป0องกันและแก�ไขปQญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 
 7)  โครงการ Big Cleaning Day 
8)  โครงการตลาดนัดปลอดสารปนเปS�อน 



 

ด#านการเมือง  การบริหาร    

 1)  โครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลเคล่ือนท่ี) 
    2)  โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการชุมชน 
 3)  โครงการจัดทําแผนชุมชน 
 4)  โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษาชุมชนและศึกษาดูงาน 
 

 5)   โครงการก&อสร�างศาลาเอนกประสงค4บริเวณแทงก4นํ้าดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา 
 6)   จัดทําวารสารเทศบาล 
    7)   จัดทําจดหมายข&าวเทศบาล 
    8)   โครงการสํารวจตรวจเย่ียมผู�ประกอบการบ�านเช&า 
 9)   โครงการออกสํารวจผู�ประกอบการรายใหม& 
 10)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ&ายเงิน 
 11)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย4สิน 
 12)  โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

            พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง 
 13)  โครงการสนับสนุนการปQองกันอุบัติเหตุในช&วงวันหยุดเทศกาล 
 14)  จัดซื้อครุภัณฑ4สํานักงาน 
 15)  จัดซื้อครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 
 16)  จัดซื้อครุภัณฑ4ยานพาหนะและขนส&ง 
 17)  จัดซื้อครุภัณฑ4โรงงาน 
 18)  จัดซื้อครุภัณฑ4สํารวจ 
 19)  จัดซื้อครุภัณฑ4การเกษตร 
 20)  จัดซื้อครุภัณฑ4ไฟฟ0าและวิทยุ 
    25)  จัดซ้ือครุภัณฑ4โฆษณาและเผยแพร& 
    26)  จัดซ้ือครุภัณฑ4งานบ�านงานครัว 

27)  จัดซ้ือครุภัณฑ4กีฬา 
 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   1.  ด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน   
    ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ   ในป=ที่ผ&านมาได�มีการพัฒนาและช&วยแก�ปQญหาความ

เดือดร�อนและบรรเทาความต�องการของประชาชนในด�านโครงสร�างพื้นฐาน   แต&ความต�องการของประชาชน



ด�านน้ียังมีอีกจํานวนมาก   เช&น  การก&อสร�างท&อระบายนํ้า  ปรับปรุง  ซ&อมแซมถนน ฝาบ&อพัก และอ่ืน ๆ  
ภายในชุมชน  หมู&บ�าน  การขยายเขตไฟฟ0า   ระบบประปา   แหล&งนํ้าเพื่อการเกษตรทําให�ไม&สามารถ
ดําเนินการได�อย&างท่ัวถึงทุกพื้นที่ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว�   จึงนําสภาพปQญหาและความต�องการท่ีเคยเสนอ
มา  และจากการจัดทําประชาคมแผนชุมชน  บรรจุเข�าแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาเทศบาลตําบลเพื่อนําไป
จัดทําแผนพัฒนาสามป=ของเทศบาลตําบลแก�ไขในป=ต&อไป 

         2.  ด#านเศรษฐกิจ 
รัฐบาลแก�ไขปQญหาด�านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต&ก็ไม&สามารถแก�ไขปQญหาด�านน้ีให�หมดไปได�  

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าต&อเน่ืองมาหลายป=  พืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน 
 
ภาคอุตสาหกรรมต�องลดการผลิตลดคนงานทําให�คนว&างงานเพิ่มข้ึน  เทศบาลสนับสนุนให�ประชาชน 
ดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส&งเสริมการประกอบอาชีพให�กับราษฎรได�พัฒนาฝ=มือโดยจะมี 
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร�างชุมชนให�เข�มแข็งต&อไปในอนาคต 

3. ด#านสังคม 
ผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจที่ผ&านมาและการแพร&ระบาดของยาเสพติดในปQจจุบันทําให�

คุณภาพชีวิตของประชาชนไม&ดีเท&าท่ีควรขาดการป0องกัน  รักษา  และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาด
โอกาสทางการศึกษา  รวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม&เพียงพอ    ส&งเสริมให�เยาวชนและประชาชน
ใช�เวลาว&างให�เป�นประโยชน4  มีการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคมไปพร�อมๆ  กันเพื่อให�ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

4. ด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
   เทศบาลตําบลได�เล็งเห็นปQญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  โดยประชาชนยัง
ขาดความรู�  ความเข�าใจในการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย&างประหยัดและขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  ทําให�เกิดมลพิษต&างๆ    ในปQจจุบันจะต�องพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล�อมให�
สมดุลต&อไป 

5. ด#านการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลได�มีการกระจายอํานาจสู&ท�องถ่ินเพื่อให�ประชาชนในท�องถ่ินได�เข�ามาบริหารจัดการและ
มีส&วนร&วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู&บ�าน/ชุมชน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให�
ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยจัดส&งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู�ในด�านต&างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ4  เครื่องใช�ต&างๆ  ให�สามารถปฏิบัติงานได�รวดเร็วและทันสมัย  
และมีการส&งเสริมการบริหารงานท�องถ่ินโดยใช�เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว  ท่ัวถึง  และมุ&งเน�น
ผลสัมฤทธ์ิ   
 



 

 
 

 
 

สรุปยุทธศาสตร?และแนวทางการพัฒนาในช@วงสามป� 

4.1 วิสัยทัศน?การพัฒนา 
          “เมืองปลอดมลพิษ  บริการมีมาตรฐาน  สร�างสรรค4สังคมเป�นธรรม ” 

4.2 ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  ด�านสาธารณูปโภค  ด�านแหล&งนํ้าให�ได�มาตรฐาน 

     และเพียงพอต&อความต�องการของประชาชน 
2. ส&งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพด�านอุตสาหกรรม  

ด�านเกษตรกรรม  ภูมิปQญญาท�องถ่ิน   
3. ส&งเสริมสถาบันการศึกษาให�ได�มาตรฐาน  มีคุณภาพ 
4. ส&งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�เป�นระบบ 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
7. สร�างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 

บทที � 



4.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร?การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร?ของเทศบาลตําบลกระจับ แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร?ที่ 1 
พัฒนาสินค#าเกษตรปลอดภัย                        

เพื่อเพิ่มมูลค@าการผลิต 

ยุทธศาสตร?ที่ 2 
การส@งเสริมการพัฒนาแหล@งท@องเที่ยว 

และเพิ่มพูนค@าผลผลิต 

ยุทธศาสตร?ที่ 3 
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแขง็ 

ยุทธศาสตร?ที่ 4 
พัฒนาความอุดมสมบูรณ?และคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 

ให#เปMนเมืองน@าอยู@ 

ยุทธศาสตร?ที่ 5 
การสร#างเสริมความมั่นคง

ของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาล

ตาํบลกระจับ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด

ราชบุรี 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดราชบุรี 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร?ที่ 1 
ด#านการพัฒนาโครงสร#าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร?ที่ 2 
ด#านส@งเสริมคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร?ที่ 3 
ด#านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร#อย 

ยุทธศาสตร?ที่ 4 
ด#านการวางแผน การส@งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ

การท@องเที่ยว 

ยุทธศาสตร?ที่ 5 
ด#านการบริหารจัดการและ

อนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 

ยุทธศาสตร?ที่ 6 
ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิปRญญา
ท#องถิ่น 

ยุทธศาสตร?ที่ 1 
ด#านการพัฒนาโครงสร#าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร?ที่ 2 
ด#านการพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร?ที่ 3 
ด#านการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร?ที่ 4 
ด#านการพัฒนาด#านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 

ยุทธศาสตร?ที่ 5 
ด#านการเมือง-การบริหาร 

-ก&อสร�าง
ปรับปรุงรักษา
ถนนทางเท�าท&อ
ระบายน้ํา 
-ขยายเขตไฟฟ0า
สาธารณะและ
ปรับปรุง
ซ&อมแซม 
 

-ส&งเสริมและ
พัฒนาอาชพี
ให�แก&ประชาชน 
-ส&งเสริม
เผยแพร&ความรู�
ด�านการเกษตร 
-ส&งเสริมการ
ท&องเที่ยว 

-พัฒนาเด็กให�มี
ความพร�อมก&อน
เข�ารับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
-บริหารจัดการ
ศูนย4พัฒนาเด็ก
เล็กให�
สอดคล�องกับ
ระบบการศึกษา 
-พัฒนาบคุลากร
ทางการศึกษา
ให�มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสม 
-การระดม
ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

-การผลิตและ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
-ส&งเสริมการจัด
กิจกรรมด�าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี          
ภูมิปQญญา
ท�องถิ่น 
-ส&งเสริมการจัด
กิจกรรมด�าน
กีฬานันทนาการ
และกิจกรรม
ของเยาวชน 
 

-จัดบริการ
สาธารณสขุขั้น
พื้นฐานเชงิรุก
และเชิงรับฯ 
-มีหลักประกัน
สุขภาพให�
ประชาชนเข�าถงึ
บริการของรัฐ 
-สนับสนุนเงิน
เบี้ยยังชีพและ
เงินเพิ่มพิเศษแก&
ผู�สงูอายุ ผู�พิการ 
ผู�ปIวยเอดส4 และ
ผู�ด�อยโอกาส 
 

-จัดหาพื้นที่
ก&อสร�าง
ปรับปรงุ
สวนสาธารณะ
และสนามเด็ก
เล&น 
-จัดหาพื้นที่
สาธารณะ
ก&อสร�าง
สวนหย&อมและ
ทางเท�าน&าเดิน 
-จัดหาพื้นที่
ก&อสร�างสวน
สุขภาพ 

 

 

-ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบคุลากร 
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการป0องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
-ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ปฏบิัติงาน 
-จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช�ใน
การปฏิบัติงาน 

-เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การส&งเสริมและ
รักษา
สภาพแวดล�อมที่ด ี
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู 
-ลดปริมาณและ
ควบคุมมลพิษ 
 
 

-ส&งเสริมการมี
ส&วนร&วมของ
ประชาชนในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
-ควบคมุการ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ 

 

-สร�างจิตสาํนึก
การมีส&วนร&วมใน
การอยู&ร&วมกันใน
สังคมแบบเอื้อ
อาทร 
-ส&งเสริม           
สนับสนุนให�
ประชาชนมีส&วน
ร&วมในการพัฒนา
ท�องถิ่นร&วมกับ
ภาครัฐ 
-ส&งเสริมพัฒนา
งานข�อมูล
ข&าวสารและ
ประชาสมัพันธ4 
-ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได� 

-ขยายเขต
น้ําประปา 
-พัฒนาการวาง
ผังเมือง 
 



 

4.4  ยุทธศาสตร?การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
เพื่อใช�เป�นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาเทศบาล จึงกําหนดแนวยุทธศาสตร4
การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 5 ยุทธศาสตร4  ดังต&อไปน้ี    1. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด#านโครงสร#างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
-ก&อสร�างปรับปรุงรักษาถนนทางเท�าท&อระบายนํ้า 
-ขยายเขตไฟฟ0าสาธารณะและปรับปรุงซ&อมแซม 
-ขยายเขตนํ้าประปา 
-พัฒนาการวางผังเมือง 

       2. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
-ส&งเสริมและพัฒนาอาชีพให�แก&ประชาชน 
-ส&งเสริมเผยแพร&ความรู�ด�านการเกษตร 
-ส&งเสริมการท&องเที่ยว 

               3. ยุทธศาสตร?การพัฒนาด#านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาเด็กให�มีความพร�อมก&อนเข�ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- บริหารจัดการศูนย4พัฒนาเด็กเล็กให�สอดคล�องกับระบบการศึกษา 
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- ส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 
- ส&งเสริมการจัดกิจกรรมด�านกีฬานันทนาการและกิจกรรมของเยาวชน 
- จัดบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับฯ 
- มีหลักประกันสุขภาพให�ประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐ 
- สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษแก&ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปIวยเอดส4 และผู�ด�อยโอกาส 
- จัดหาพื้นท่ีก&อสร�างปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล&น 
- จัดหาพื้นท่ีสาธารณะก&อสร�างสวนหย&อมและทางเท�าน&าเดิน 
- จัดหาพื้นท่ีก&อสร�างสวนสุขภาพ 



 
 

  
 
 

                                     การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู@การปฏิบติั 
 

   การติดตามประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัต ิ
  

การติดตามและประเมินผล 
  เพื่อให�การบริหารงานของเทศบาลเป�นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป=อย&างมีประสิทธิภาพ เทศบาลได�แต&งต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป=  โดยประเมินผลงานที่ได�จากการดําเนินโครงการ และประโยชน4ท่ีได�รับหรือการบรรลุวัตถุประสงค4ของโครงการ 
ตลอดจนผลกระทบของโครงการอย&างเป�นระบบและต&อเน่ือง            

หลักเกณฑ?ในการติดตามและประเมินผล 
  1)  ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบท่ี

กําหนดไว�อย&างน�อยป=ละหน่ึงครั้ง 
  2)  ให�สรุปผลว&าแผนพัฒนาเทศบาลสามป= (พ.ศ. 2558 – 2560 ) ฉบับน้ี 
        2.1  มีผลงานตามแผนงาน / โครงการแต&ละโครงการหรือไม&อย&างไร 
        2.2  มีปQญหาอุปสรรคอย&างไร และสามารถแก�ไขได�หรือไม& 
        2.3  ประชาชนได�รับประโยชน4มากน�อยเพียงใด 

บทที  � 





 


