
บทท่ี 1 
บทน า 

  

  จากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คมนาคมท าให้ทุกภาคส่วนของโลกบูรณาการเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘  ซ่ึงส่งผลให้การบริหารงานและทิศทางการพัฒนาของท้อง ถิ่นต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้อง
กับประชาคมอาเซียนและ ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   เทศบาลเมืองทับกวางเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด าเนินงานใกล้ชิดและสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีเนื่องจากเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลการ
บริหารและการปกครองภายในเข ตเทศบาลเมืองทับกวางจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับสภาวะการการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและการปกครองให้ทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ  จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมือง ทับกวาง    โดยปัจจุบัน  “แผน
ยุทธศาสตร์”   นับเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า  สามารถเตรียมความพร้อม
และปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกระทบมาถึงหน้าที่และภารกิจที่ด าเนินการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง  (พ.ศ.2557 – 2561)  เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของเทศบาล เมืองทับกวางที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางได้ดียิ่งขึ้น และน าไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ได้  โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนชุมชน 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองทับกวาง  ได้มีการประชาคมเพ่ือรับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ   ประเด็นการพัฒนา  ในการจัดท าแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองทับกวาง       
เป็นการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  โดยก าห นดแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลรอบด้านและเป็นธรรม  สอดคล้องกั บศักยภาพของเทศบาล  และปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี       
โดยสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน  และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  บทที่  1  บทน า 
  บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  บทที่  4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  บทที่  6  การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



- 2 - 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาและกรอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองทับกวางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือหาจุดยืนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

เทศบาล  รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังในอนาคต 
4. เพ่ือเป็นการวางแผนการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจ  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย   

กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
5.   เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  ก าหนดภารกิจหลัก  ประเด็นยุทธศาสตร์   วัตถุประสงค์  หรือ  

จุดมุ่งหมายแนวทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์   ให้เหมาะสมชัดเจน  และทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อระเบียบและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ข้อระเบียบ 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ    และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง  ๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2)  คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  1   การรวบรวมข้อมูล 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลให้ครบถ้วน  
ทันสมัย  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ  โดยข้อมูลแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา  มีการแสดงค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
  ขั้นตอนที่  2    วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอก   (External  Factors)   ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลรวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแข็งของเทศบาล   อันเป็นสภาวะแวด ล้อมภายในของเทศบาล (Internal  Factors)  ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
วิเคราะห์องค์กร  (Organization  Analysis)  เพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  
SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือดังนี้ 
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  1)  การวิเคราะห์จุดแข็ง   (Strength  =  S)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในเทศบาล  โดยการ
ประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น  ของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนาเทศบาล   ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
การบริหารจัดการ  เป็นต้น 
  2)  การวิเคราะห์จุดอ่อน   (Weakness  =   W)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในเทศบาลโดย
การประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารพัฒนาเทศบาล  ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  3)  การวิเคราะห์โอกาส   (Opportunity  =   O)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกเทศบาล
โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอ้ืออ านวยต่อการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุผลส าเร็จซึ่งจะ
พิจารณาจากตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4)  การวิเคราะห์ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด   (Threat   =   T)   เป็นการพิจารณาปัจจัย
ภายนอกเทศบาล   โดยการประเมินภัยคุกคาม   หรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดต่อการบริหารการพัฒนาเทศบาล  ซึ่ง
จะพิจารณาจากตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส   

ขั้นตอนที่ 3    การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลและพันธกิจ 
การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล   (Vision)   เป็นการก าหนดถ้อยแถลงที่ระบุถึง

สภาพการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   การก าหนดวิสัยทัศน์  
จึงเป็นการตอบค าถามว่า   “เทศบาลต้องการอะไรในอนาคต” 

การก าหนดพันธกิจ   (Mission)   เป็นการก าหนดสิ่งที่เทศบาลจะต้องท า    โดยจะเกิดขึ้น
หลังจากท่ีทราบว่าเทศบาลต้องการอะไรในอนาคต    โดยพันธกิจ    เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึง 
ลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของเท ศบาลที่เก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ
รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กร  หรือภาพลักษณ์ ที่ต้องการน าเสนอ  เป็นขอบเขตบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขต
ของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่เทศบาลจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่  4   การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และกระบวนงาน
หรือแนวทางการพัฒนา   

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์    (Strategic  Issues)   คือการก าหนดประเด็นที่ส าคัญที่
เทศบาลจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ 

การก าหนดเป้าประสงค์    (Goals)   คือ   การก าหนดเปูาหมายของเทศบาลที่ต้องการจะ
บรรลุถึงวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

การก าหนดกลยุทธ์   (Strategies)  คือ   การก าหนดวิธีการ   แนวทาง   หรือขั้นตอนที่
เทศบาลเลือกท่ีจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

การก าหนดกระบวน การงานหรือแนวทางการพัฒนา   คือ   การก าหนดกลุ่มของแผนงาน /
โครงการต่าง ๆ  ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย  โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน  ครบถ้วน  และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ขั้นตอนที่  5    การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1-4   มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   จากนั้นน าร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ   แล้วน าเสนอนายกเทศมนตรี   เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  เทศบาลเมืองทับกวางใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  ในการบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
2.  เทศบาลเมืองทับกวางน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานและใช้ทรัพยากร  ในการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3.  ใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และความต้องการของประชาชนในชุมชน 
4.  เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางรวมถึง   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนา

ในอนาคต 
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บทท่ี  2 
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

1.  ทับกวาง   เป็นชื่อต าบลหนึ่งของอ าเภอแก่งคอย  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า  บ้านลาว  พอทางการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ก าหนดเขตอ าเภอแก่งคอยขึ้น  จึงได้มีการแบ่งการ
ปกครองระดับต าบล ออกเป็นหมู่บ้าน  แหล่งที่เคยมีประชากรหนาแน่นมากแห่งแรก คือ  “บ้านลาว” ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่มีเชื้อสาย  บรรพบุรุษที่สืบเนื่องมาจากลาวอพยพท่ีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า  ให้ต้อนมาจากนคร
เวียงจันทร์ 
  2.  ต่อมา เริ่มมีราษฎรมากข้ึนในสมัยรัชการที่  3  จนกระท้ังถึงรัชการที่ 5  สมเด็จกรมพระยาด ารง- 
เดชานุภาพ  สมัยท่านเป็นเสนาบดีมหาดไทย  ได้ประกาศให้ขึ้นเป็นหมู่บ้านชื่อว่า  “บ้านลาว”  แต่ต่อมาชื่อ
ดังกล่าวนี้ เห็นว่า  เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเสียใหม่จากหมู่บ้านลาว
เป็น “หมู่บ้านทับกวาง”  และต่อมาได้มีประกาศให้ขึ้นเป็นต าบลชื่อว่า  “ต าบลทับกวาง”  จนกระท้ังได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2515  ให้จัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาลทับกวาง   
  3.  สุขาภิบาลทับกวาง  เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
ขึ้นมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เรียกว่า เทศบาลต าบลทับกวาง 

4.  เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
2542  และได้ยกฐานะจากเทศบาลต าบลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

5.  ที่ตั้งส านักงานเทศบาลเมืองทับกวาง   ต าบลทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอแก่งคอย  
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสระบุรี  โดยอยู่ห่าง
จากจังหวัดสระบุรีประมาณ  22  กิโลเมตร 

6.  อาณาเขตติดต่อ  ต าบลทับกวางมีพ้ืนที่ทั้งหมด  101  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลและอ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าคล้อ  อ าเภอแก่งคอย 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลช าผักแพว  อ าเภอแก่งคอย 
  -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านปุา  อ าเภอแก่งคอย 

7.  สภาพภูมิประเทศ  พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่    อากาศ
ของต าบลทับกวางมีลักษณะ  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นท่ีบริเวณท่ีราบสูง
นี้ฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  40  องศาเซลเซียส  ต่ าสุด  23.4  องศาเซลเซียส   

 

โครงสร้างพื้นฐาน   เทศบาลเมืองทับกวาง 
การคมนาคมขนส่ง 

8.  ต าบลทับกวาง  มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของต าบล  
ภายในต าบลมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
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ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 

9.  ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าไร่ข้าวโพด  ปศุสัตว์  รับจ้างทั่วไป  และค้าขาย  
 

การอุตสาหกรรม 
10.  เทศบาลต าบลทับกวาง  มีโรงงานอุตสาหกรรม  4  แห่ง  คือ 

 -  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)  
 -  บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน)   
 -  บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  
-  บริษัท  เคมีแมน  จ ากัด 
 

การเกษตรกรรม 
11.  การกสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข้าวโพด มีครัวเรือนที่ท าการกสิกรรม ประมาณร้อยละ 40 

พ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 87,500 ไร่ 
12.  การปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร และไก่ 

ซึ่งท าในรูปฟาร์ม 
13.  เทศบาลต าบลทับกวางมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 6 แห่ง คือ 

1. บริษัท สยามเซนทาโก  ฟาร์ม จ ากัด   
2. บริษัท แหลมทองฟาร์ม จ ากัด    
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด   
4. บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จ ากัด (ฟาร์มบน)  
5. บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จ ากัด (ฟาร์มล่าง)  
6. เจริญฟาร์ม        

 

การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลทับกวาง 

14.  วัดถ้ าพระโพธิสัตว์  หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เดิมชื่อ “ถ้ าพระงาม” หรือ 
“ถ้ าน้ าพุ” ภายในถ้ ามีภาพจ าหลักสมัยทวารวดี เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงธรรม
ท่ามกลางเหล่าเทพ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และเทพองค์อ่ืนๆ ศิลปะแบบทวารวดี นอกจากนี้ ภายในถ้ ายังมีหิน
งอก  หินย้อย บริเวณโดยรอบมีน้ าตก ยังมีถ้ าธรรมทัศน์ ถ้ าลุมพินี ถ้ าสงัดเจดีย์และสวนหิน ปัจจุบันยังมีโบสถ์ท่ี
สวยงาม  เช่น ศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา 

15.  ผาเสด็จ  หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  ปัจจุบันคือ “สถานีรถไฟผาเสด็จ” เดิมเป็น
สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสโดยรถไฟมาลงที่อ าเภอแก่งคอย   
เนื่องจากการส ารวจเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย – มวกเหล็กของวิศวกรชาวฝรั่งเศส ได้พบว่ามีก้อนหิน   ขนาด
ใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทาง พยายามอย่างไรก็ไม่อาจระเบิดท าลาย เพ่ือที่จะท าทางรถไฟได้ มีคนงาน
เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2438 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” 
“สย” รศ.115 ไว้บนก้อนหินนั้น อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

16.  ถ้ าประกายแก้ว ม. 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นถ้ าที่มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย 
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ด้านสังคม 
ประชากร / ครัวเรือน  เทศบาลเมืองทับกวาง มีประชากรรวมทั้งสิ้น  17,230  คน 
การศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรมประเพณี 

-  การศึกษา มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน  6  แห่ง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑ แห่ง  คือ 
  ๑.  โรงเรียนเทศบาล ๑ (สมุห์พร้อม) 

๒. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
๓. โรงเรียนวัดปุาไผ่ 
๔. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
๕. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
๖. โรงเรียนบ้านซับบอน 
๗. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 

-  การศาสนา มีวัดจ านวน 11 แห่ง คือ 
1. วัดบ าเพ็ญบุญ(วัดบ้านไท)    
2. วัดซับบอน      
3. วัดบ้านโปุง      
4. วัดสิทธิราช(วัดหัวเขา)    
5. วัดวาลุการาม    (วัดหนองผักบุ้ง) 
6. วัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม   
7. วัดทับกวาง      
8. วัดพระธาตุเจริญธรรม    
9. วัดเขามันธรรมมาราม     
10. วัดถ้ าพระโพธิสัตว์     
11. วัดปุาไผ่      

  

ด้านการเมืองการบริหาร 
 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เทศบาลเมืองทับกวางมีโครงสร้างการบริหารงาน  ประกอบด้วย  สภาเทศบาล  และคณะผู้บริหาร
เทศบาล  โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบดังนี้ 

1. สภาเทศบาล  โดยท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง  จ านวน 1๘ คน  มีการในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
ฝ่ายสภาเทศบาลประกอบไปด้วย 

- นางวิบูลย์ศิริ      บุญพัฒน์  ประธานสภาเทศบาล 
- นายไตรรงค์  มงคล   รองประธานสภาเทศบาล 
- นายประสพสุข บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายไพบูลย์  ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายสมคิด       รุจิจิตร           สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายแก้ว  ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายประสงค์  เงินแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
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- นายธวัชชัย        ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายสมเกียรติ สุขอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายณัท  บ ารุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายรวม  สีดา   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางสมใจ  ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางทิพย์วรรณ  บุญศริิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายวิทยา  การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายพรมมา  น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

2. คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 3 คน  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน ๓ คน 
 นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดย 

- นายวันชัย  บุญพัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง
ของนายกเทศมนตรี  ซึ่งประกอบไปด้วย 
  -  นายสมหมาย      แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี     มีอ านาจสั่งการ ควบคุม 
และก ากับดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

-  นายทวีจิตร        พัฒน์ชนะ     รองนายกเทศมนตรี   มีอ านาจสั่งการ  ควบคุม  
และก ากับดูแลกองช่าง 

-   นายนันตพร   ศิรินุพงศ์  รองนายกเทศมนตรี มีอ านาจสั่งการ  ควบคุม 
และก ากับดูแลกองการศึกษา 

-   นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
-   นายภูวนาท     นครจัด     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
-   น.ส.อสิรา   สุภาผล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. กองช่าง 
5. กองการศึกษา 

ภายใต้การก ากับดูแลของ 
-     นายสมบัติ  ไตรศักดิ์   ปลัดเทศบาล 
-     นายธนวัชร  แม้นพยัคฆ์  รองปลัดเทศบาล 
-     นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล 
-     นางสุนีย์    อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 

หน่วยงาน พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง รวม 

พนักงานจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น ตามภารกิจ ทั่วไป 
1. ส านักปลัดเทศบาล 35 6 37 9 46 87 
2. กองคลัง 10 3 20 5 25 38 
3. กองสาธารณสุขฯ 6 2 19 9 28 36 
4. กองช่าง 11 2 17 8 25 38 
5. กองการศึกษา 8 - 17 7 24 32 

รวม 70 13 110 38 148 231 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล  โดยมีนายมานพ  หรั่งกิจ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายผลงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคมเมือง การบริการหรือความมั่นคง  
ของประเทศ  ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  
ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
3 ฝุาย  คือ 
 1.1  ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานบริหารทั่วไป
ในด้าน  งานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดท า งบประมาณ  งานนิติการ  งานพัฒนา
ชุมชน  และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.2  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  
งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
 1.3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของธุรการ    
และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 1.4  งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

1) งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
3) งานตรวจสอบภาษี  ทั้งภายนอกและภายใน 
4) งานตรวจสอบการเก็บรักษา  การเก็บหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้ 
5) งานตรวจสอบพัสดุ  และการเก็บรักษา 
6) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
7) งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล 
8) งานอันเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. กองคลัง  มีนางละเอียด  ด้วงทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิ น  การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  
เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  
งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  ง านเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝุาย  คือ 
 2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของการเงินและบัญชี  
งานระเบียบการคลัง  งานธุรการ 
 2.2  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุ
และทรัพย์สิน 
 2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  และงานธุรการ 
 2.4 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 2.5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ 
3. กองสาธารณสุขแล ะสิ่งแวดล้อม   มีนางสาวปริศนา  โชคพิพัฒน์  เป็นผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การปูองกันโรคติดต่องานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ ให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตว แพทย์  และการจัดก ารสิ่งแวดล้อม  
ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ า  การควบคุมออกแบบและการก่อสร้างอาคารโรงงาน  ที่มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบน้ าเสีย  และมลพิษในด้านอื่นๆ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและก าหนดแบ่งส่วนภายในออกเป็น 2 ฝุาย  คือ 
 3.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  ง านวางแผนสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานรักษาความสะอาด            
งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 3.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  งานส่งเสริม
สุขภาพ  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  งานธุรการ 
4. กองช่าง  มีนายประสิทธิ์   เชื้อประทุม    เป็นผู้อ านวยการกองช่าง 
 มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมตามระเบียบ
กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติง านก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย
วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีมอบหมายการก าหนดแบ่งส่วนรา ชการ
ภายในออกเป็น 5 ฝุาย  คือ 
 4.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 
 4.2 ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค  งานศูนย์
เครื่องจักรกล 
 4.3 ฝ่ายส ารวจและออกแบบ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม 
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 4.4 ฝ่ายสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถานที่
และไฟฟูาสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ 
 4.5 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุม
อาคาร  งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค  และงานธุรการ 
5. กองการศึกษา  มีนายสุระชาติ ชุมพร  เป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาล
ศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานแผนและโครงการ  
งานระบบสารสนเทศ  งานงบประมาณ  งานวางแผนบุคลากรและงา นทะเบียนประวัติ  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานโรงเรียนงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและน วัตกรรมทางการศึกษา  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษานอกระบบและตามอั ธยาศัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนา    งาน
ส่งเสริมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายและได้ก าหนดแบ่งหน้าที่   ส่วนราชการภายใน
กองออกเป็น  3 ฝุาย  คือ 
 5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าทีค่วบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการศึกษาปฐมวัย  
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานบรรณารักษ์  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.๓ ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่ข องงาน
แผนงานและโครงการ 

5.3 หน่วยศึกษานิเทศก์ 
3. คณะผู้บริหารชุด  นายวันชัย บุญพัฒน์  ตั้งแต่เข้ามาด ารงต าแหน่งก็ไม่ได้ท าให้พี่น้องชาวต าบลทับ

กวาง ผิดหวังท่านได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนในเขตเทศบาลได้ปรับปรุงเป็นถนน 
ค.ส.ล. ที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชนและผู้สัญจรไปมา 

4. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่   
 -   ประเพณีลอยกระทง    
  -   ประเพณีสงกรานต์   
  -   เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  
  -   เทศกาลเขา้พรรษา และการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ซึ่งคงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

5. การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ   คณะผู้บริหารเทศบาลมีนโยบาย  จัดให้มีโครงการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพโดยในช่วงแรกใช้พื้นที่บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  แต่ปัจจุบันได้มอบให้กับชุมชนเป็น
ผู้ด าเนินการ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาป ระเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

6. การบริการสาธารณสุขชุมชนและอนามัย  กิจกรรมสาธารณสุขนั้นมีอยู่หลายกิจกรรม  ทั้งทางด้าน
สุขภาพอนามัยการสุขาภิบาล  การให้บริการเชิงรุกจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญของคณะผู้บริหารชุดนี้  เพ่ือให้การ
บริการของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีการอบรม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ  อสม . ผู้น าชุมชน  ประชาชน โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชนให้
ความรู้ด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรในการรักษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
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7. การพัฒนาด้านสังคม  ปัจจุบันเทศบาลเมืองทับกวางมีความเจริญเติบโตของเมือง  จึงท าให้คณะ
ผู้บริหารของเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาทางด้านสังคม ที่ส าคัญคือการพัฒนาคน  จึงได้มุ่งเน้น
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัย และนันทนาการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ด ี

8. การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน  เทศบาลเมืองทับกวางได้มีการส่งเสริมและอบรมให้กับโรงเรียนต่างๆ 
ในเขต จัดกิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับยาเสพติด   

9. การพัฒนาด้านบริหารและบริการ   นายวันชัย  บุญพัฒน์  และคณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการ
พัฒนา ต าบลทับกวางให้เจริญรุ่งเรือง  อ านวยความสะดวก และการบริการในด้านต่าง ๆให้กับประชาชนในเขต 
เทศบาลเมืองทับกวางประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงประชาชน และการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญ  เทศบาลฯจึงได้
ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัต โนมัติภายในชุมชน จ านวน   67   จุด  เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึงรวดเร็ว  
และ  ผลงานที่ส าคัญอ่ืน ๆ อีก ซึ่งประกอบไปด้วย  

๑๐. การให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่   ปัจจุบันเทศบาลเมืองทับกวางมีพ้ืนที่  101  ตารางกิโลเมตร          
มีชุมชน  32 ชุมชน   บางครั้งการดูแลไม่ท่ัวถึงเทศบาลจึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน      
เพ่ือทราบ ถึงปัญหาความต้องการของประชน 

๑๑. การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศโดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการปราบปราบ 
ยาเสพติด ให้หมดสิ้นไป  เทศบาลเมืองทับกวางได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากชุมชน
ได้ ร่วมมือกันจัดท าโครงการประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 

๑๒.ปัจจุบันเทศบาลเมืองทับกวางมีชุมชนทั้งหมด  32  ชุมชนในเขตเทศบาล 
1. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทับกวาง     17.  ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง 
2. ชุมชนบ้านเขามัน      18.  ชุมชนแผ่นดินทอง 
3. ชุมชนบ้านไทย      19.  ชุมชนหนองผักบุ้ง 
4. ชุมชนนิคมพัฒนา      20.  ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 
5. ชุมชนบ้านเจริญพร      21.  ชุมชนเฟ่ืองฟูา 
6. ชุมชนคุ้มไผ่ทอง      22.  ชุมชนหนองบัวบาน 
7. ชุมชนบ้านสะพานสาม     23.  ชุมชนบ้านใหม่  (ผาเสด็จ) 
8. ชุมชนหัววังยาว      24.  ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา 
9. ชุมชนเพชรไผ่ทอง      25.  ชุมชนบ้านสะพานสอง 
10. ชุมชนหน้าวัดเขามัน       26.  ชุมชนบ้านใหม ่
11. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ     27.  ชุมชนบ้านถ้ าพัฒนา 
12. ชุมชนหนองปู 93      28.  ชุมชนดินสอพองพัฒนา 
13. ชุมชนบ้านโคกพัฒนา      29.  ชุมชนซอยแสงเพชร  (แดงอุดมสุข) 
14. ชุมชนเทศบาลทับกวาง     30.  ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ 
15. ชุมชนบ้านโปุงพัฒนา      31.  ชุมชนบ้านน้ าพุ 
16. ชุมชนบ้านปุาแดง      32.  ชุมชนบ้านริมภูทับกวาง 
 -  และในอนาคตข้างหน้าคณะผู้บริหารชุดนี้ได้มีโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะน ามาซึ่งความเจริญของท้องถิ่น
ทั้งสิ้น 

-------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูลด้านการคลังท้องถิ่น 
ข้อมูลรายรับรายจ่าย  แสดงสถิติรายรับ  ปี 25๕๓ – 255๕ 

รายรับ 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

25๕๓ 255๔ 255๕ 
- หมวดภาษีอากร 29,815,201.70 31,228,634.20 34,322,997.31 
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต 1,671,583 2,295,637 1,442,454.30 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,753.84 786,187.87 1,736,323.35 
- หมวดรายได้จากทุน - 81,225 - 
- รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. 73,701,846.66 77,847,827.02 86,078,891.73 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 615,179.85 769,133.53 874,117.85 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ - - 295,582.60 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,997,752 25,299,805 24,464,447 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,097,773.63 23,613,213.84 17,077,857.66 

รวม 136,294,090.68 161,921,663.46 166,292,671.80 
 

รายจ่าย 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

25๕๓ 255๔ 255๕ 
- รายจ่ายงบกลาง 9,883,940.10 10,007,745.34 10,123,249.28 
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 16,818,906.99 18,616,611.07 20,962,689.18 
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว 13,896,888.58 14,588,104.64 17,558,660.95 
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 38,913,293.04 43,594,381.88 48,048,666.07 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,683,802.59 1,618,468.29 1,950,964.67 
- หมวดเงินอุดหนุน 9,016,035.77 9,508,775.33 10,584,588.67 
- หมวดรายจ่ายอื่นท่ัวไป 8,959,941 2,079,500 405,000 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,119,970.18 21,516,927.50 20,976,336.25 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,031,273.63 23,181,210.84 15,265,513.66 
รวม 124,324,051.88 144,711,๗๒๔.89 145,911,668.73 

 
(ที่มา : กองคลังเทศบาลเมืองทับกวาง) 
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ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 รถยนต์ดับเพลิง    จ านวน  2 คัน 
 เครื่องสูบชนิดลากจูง      -  
 รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน  ๓ คัน 
 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จ านวน  2 เครื่อง 
 รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  จ านวน  1 คัน 
 รถบันไดกู้ภัย     จ านวน  1 คัน 
 สมาชิก  อปพร.  ทั้งหมด   จ านวน  443 คน 

 

 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 เจ้าพนักงาน     จ านวน  ๖ คน 
 ลูกจ้างประจ า     จ านวน  3 คน 
 พนักงานจ้าง     จ านวน  17 คน 
 

 ภัยท่ีเกิดในรอบปี 
 อุทกภัย     จ านวน  ๒ ครั้ง 
 อัคคีภัย     จ านวน  4๙ ครั้ง 
 วาตภัย     จ านวน  ๘ ครั้ง 
 อุบัติเหตุ     จ านวน  ๔๓ ครั้ง 
 

 จ านวนวิทยุสื่อสาร 
 วิทยุแม่ข่าย     จ านวน  8  เครื่อง 
 ชนิด I com  มือถือ    จ านวน  48 เครื่อง 

 
(ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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สถานบริการในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  มี 2 แห่ง  ดังนี้ 
 1. สถานีอนามัยทับกวาง 
 2. สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง 
 

สาเหตุการปุวยและการตายที่ส าคัญ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - 255๕ ได้ดังนี ้(ประชากรทั้งสิ้น 17,230  คน) 
ล าดับ สาเหตุการตาย จ านวนคน ร้อยละต่อประชากร 

1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 624 0.036 
2. โรคติดเชื้อและปรสิต 152 0.008 
3. อุบัติเหตุ 38 0.002 
4. โรคระบบหายใจ 1,882 0.109 
5. โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) 5 0.0002 
6. สาเหตุภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ปุวยหรือตาย 170 0.009 

 

สาเหตุการป่วย  เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 2 โรงงาน  ใกล้
กับบ้านเรือนของชุมชน  จึงท าให้เกิดปัญหาโรคในระบบหายใจเพ่ิมมากข้ึนและเป็นสาเหตุการตายของผู้ปุวยเป็น
อันดับหนึ่ง   
 1. เทศบาลเมืองทับกวาง  มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
101 ตารางกิโลเมตร  ประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 17,230  คน 6,418 หลังคาเรือน  โดยมี
รถบรรทุกขยะออกให้บริการประชาชน  จ านวน 5 คัน  ดังนี้ 
  (1) รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 3  คัน   แบ่งเป็น 
   -  ขนาดความจุ   15  ลูกบาศก์หลา จ านวน 2  คัน 
   -  ขนาดความจุ   10  ลูกบาศก์หลา จ านวน  1  คัน (จะออกให้บริการในพ้ืนที่
บริเวณซอยแคบ) 
  (2) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ขนาดความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  2  คัน 
 2. เทศบาลเมืองทับกวาง  มีพนักงานเก็บขยะมูลฝอย  รวมทั้งสิ้น  19  คน 
 3. นโยบายการจัดเก็บขยะของเทศบาล เมืองทับกวาง  จะแบ่งสายการรับผิดชอบออกเป็น  4 สาย  
ซึ่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแต่ละคัน  จะมีพนักงานรับผิดชอบ 5 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ 1 คนและ
พนักงานประจ ารถขยะมูลฝ อย 4 คน  โดยจะด าเนินการออกเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป  
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์  และมีการออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วง วันนักขัตฤกษ์  เช่น  ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อ  กันอย่างต่อเนื่อง 
  การออกปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเก็บขยะ ในแต่ละวัน  เนื่องจากเทศบาลมีพ้ืนที่กว้างขวางมาก
จึงพิจารณาให้เก็บขยะมูลฝอย  แบ่งเป็นในบริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่นจะมีการออกเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน  ส่วนใน
บริเวณชุมชนที่ไม่หนาแน่นจะด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยสัปดาห์ 2 ครั้ง  โดยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ตามแต่ละสายการรับผิดชอบ  และให้เก็บขยะมูลฝอยของสายที่ออกเก็บมิให้ตกค้างในแต่ละวัน 
  ส่วนถังขยะส าหรับรองรับขยะมูลฝอย  เทศบาล เมืองทับกวาง  จะจัดไว้เพ่ือให้บริการประชาชน
ในการทิ้งขยะในบริเวณอาคาร  บ้านเรือน  หรือสถานประกอบการต่างๆ ตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ให้บริการ   

(ทีม่า : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานภายนอก (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 255๔) 
เรื่อง  ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ 
 1. โทรศพัท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่ จ านวน  928  หมายเลข 
 2. โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ จ านวน   49  หมายเลข 
* หมายเหตุ  ข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาแก่งคอย 
 

เรื่อง  ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ส านักงานประปา/เขต

จ าหน่ายน้ า 
น้ าประปาที่ผลิตได้

จ านวน 
ม/ปี 

น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย
จ านวน 
ม/ปี 

จ านวนผู้ใช้น้ า พื้นที่รับบริการ
น้ าประปา 

ส านักงานประปามวกเหล็ก 
เขตจ าหน่ายน้ าทับกวาง 

 
98,416 

 
4,434 

 
1,750 

 
1.43% 

* หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักงานประปามวกเหล็ก 
 

เรื่อง  ข้อมูลคดีเกิด  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรแก่งคอย 
 1. คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
  1.1 ฆ่าผู้อ่ืน  เกิด ๒ คด ี
 2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต / ร่างกาย / เพศ 
  2.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา  เกิด ๒ คด ี 
  2.2 พยายามฆ่า  เกิด 3 คด ี จับ 1 ราย   
  2.3 ท าร้ายร่างกาย  เกิด 6 คด ี 
  2.4 ข่มขืนกระท าช าเรา  เกิด 4 คด ี จับ 1 ราย   
 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
  3.1 ลักทรัพย์  เกิด  22 คด ี จับ 14 ราย   
  3.2 วิ่งราวทรัพย์  เกิด ๑ คดี 
  3.3 ท าให้เสียทรัพย์  เกิด 4 คด ี  
 4. คดีท่ีน่าสนใจ 
  4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์  เกิด 14 คด ี จับ 1 ราย   
  ๔.๒ ฉ้อโกงทรัพย์  เกิด ๔ คด ี
  ๔.๓ ยักยอกทรัพย์ เกิด ๕ คดี 
 5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 
  5.1 อาวุธปืน  เกิด 2 คด ี จับ 2 ราย   
  5.2 การพนัน  เกิด 3 คด ี จบั ๗ ราย   
  5.3 ยาเสพติด  เกิด 35 คด ี จับ 3๙ ราย   
 

เรื่อง   ข้อมูลสถิติเก่ียวกับการใช้ไฟฟูาในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 1. จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  จ านวน 4,031 หลังคาเรือน 
 2. พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูา  คิดเป็น 100%  
 3. ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟูาสาธารณะ  
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รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดติดตั้งมิเตอร์  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ หมายเหตุ 

1. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านเขาเกตุโยเร  ไม่ทราบหมู่ 
2. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกซับมะฝุอ 6  
3. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกบ้านผู้ใหญ่รวม  ไม่ทราบหมู่ 
4. ไฟฟูาสาธารณะ  หน้าวัดหนองผักบุ้ง  ไม่ทราบหมู่ 
5. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนดินสอพอง 7  
6. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหนองผักบุ้ง 7  
7. ไฟฟูาสาธารณะ  บริเวณสะพาน 2  ไม่ทราบหมู่ 
8. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านหนองบัวบาน 7  
9. ไฟฟูาสาธารณะ  สี่แยกบ้านโคก  ไม่ทราบหมู่ 
10. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านหนองบัวบาน 7 เครื่องที่ 2 
11. ไฟฟูาสาธารณะ  สี่แยกบ้านโปุง 6  
12. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านปุาไผ่ 8  
13.  ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านหัวเขาพัฒนา  ไม่ทราบหมู่ 
14. ไฟฟูาสาธารณะ  ปากซอยสุขาภิบาล 4   
15. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านเตาปูน 9  
16. ไฟฟูาสาธารณะ  บ้านปุาไผ่ 2  
17. ไฟฟูาสาธารณะ  สามแยกบ้านยายแปูง 8  
18. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหัววังยาว 4  
19. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนเขามัน (ซ.บ้านนายเลื่อน)  ไม่ทราบหมู่ 
20. ไฟฟูาสาธารณะ  หน้าเทศบาลเมืองทับกวาง  ไฟกระพริบ 
21. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหัววังยาว 4  
22. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนหน้าวัดเขามัน  ไม่ทราบหมู่ 
23. ไฟฟูาสาธารณะ  สะพานลอกกลับรถ  โรงปูนนครหลวง  ไม่ทราบหมู่ 
24. ไฟฟูาสาธารณะ  ตลาดโนนอีแซว  ไม่ทราบหมู่ 
25. ไฟฟูาสาธารณะ  ถนนเทศบาล 6  ไม่ทราบหมู่ 
26. ไฟฟูาสาธารณะ  ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ไม่ทราบหมู่ 
27. ไฟฟูาสาธารณะ  ชุมชนบ้านไทย 3  
28. ไฟฟูาสาธารณะ  หน้าฟาร์มเจริญโภคภัณฑ์ 1  
29. ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยทองทวี  ไมท่ราบหมู่ 
30. ไฟฟูาสาธารณะ  สี่แยกเจ็ดคต  ริมภูพาราไดซ์  ไม่ทราบหมู่ 
31. ไฟฟูาสาธารณะ  ถนนสายนิคมทับกวาง  ไม่ทราบหมู่ 
*หมายเหตุ  ข้อมูลจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอแก่งคอย 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาล เมืองทับกวาง   โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  คือการจัดให้มีการประชาคม  เพื่อให้ประช าชนได้
แสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง  ในทิศทางท่ีเหมาะสม  ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล เมือง ทับกวาง  ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  และพัฒนาท้องถิ่น  จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงกรอบการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน   และนโยบายผู้บริหาร 
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางท่ีเหมาะสม  ดังนั้น  การจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองทับกวาง  ให้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกรอบและก าหนดการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน  ดังนี้ 

1. ปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
“เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๒๕  ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีส านึก  คุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญาและความ
รอบคอบ  เพ่ือให้สมดุล  และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

นิยามของความพอเพียง 
 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบีย น

ตนเองและผู้อ่ืน  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นอย่างมีเหตุผล  

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจุบันที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
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 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสื่อมจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

  เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

 เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอ บด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น      

มีความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานและเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า 

 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน  คือการพ่ึงตนเองให้ได้  โดยยึดหลัก ของความพอเพียง        
ทั้งทางความคิดและการกระท าในการด าเนินชีวิต  ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่าง
สุจริตไม่โลภหรือไม่ตักตวงในระดับที่เกินความต้องการ  จนต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน  หากแต่เป็น
การยึดมั่นในหลักการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการรู้จักตนเองและการพัฒนาตนเองก่อน
เป็นพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจ พอเพียงแบบก้าวหน้า  คือการแลกเปลี่ยน  ร่วมมือ  ช่วยเหลือกัน  เพื่อท าให้

ส่วนรวมได้รับประโยชน์  และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืนสามารถ
ด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน  ในลักษณะที่เก้ือกูลกันอย่างสมดุล  
กล่าวคือ  การด ารงชีวิตในความเป็นจริงนั้น  สมาชิกในแต่ละสังคม 
 สามารถด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน  ที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างร้อย

เปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียงอย่างเดียว  จึงต้องน าเอาหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้า  ที่มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกั นและร่วมมือกัน  กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ    ใน
สังคม  ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกัน 

  แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ    โดย
มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 

 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน  โดยการเชื่อมโยงบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่
ด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสร้างแกนเครือข่ายขับเคลื่อน  ในการสานต่อองค์
ความรู้  และรวมพลังในการด าเนินกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 จัดท าห รือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  จากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม              

(Show Cases / Best Practices)  ในสาขาต่าง ๆ อาทิ   เกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ         
ระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ธุรกิจเล็ก  กลาง  ใหญ่  ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลว  โดยชี้ให้ เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอเพียงหรือ  ไม่พอเพียง  เพ่ือใช้ เป็น
เครื่องมือในการสื่อความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 
 พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน  โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญาน าทาง 
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยสร้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน  ได้แลก 

เปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึง
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ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 สร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง   จากการประมวลความรู้และบทเรียนต่าง ๆ             

เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และเกิดความ
สนใจโดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเปูาหมาย 
 ขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ  ให้เกิดกระแสพลังเครือข่า ยที่แรงมาก

พอที่จะท าให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเรื่อย ๆในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ 
 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต  โดยประชาชนในแต่ละภาคส่วน

น้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต 
  เครือข่ายในการขับเคลื่อน 

 เครือข่ายหลัก  ประกอบด้วย  เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน  และเครือธุรกิจเอกชน 
 เครือข่ายสนับสนุน  ประกอบด้วย  เครือข่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย  เครือข่าย

สร้างกระบวนการเรียนรู้  และเครือข่ายสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๑ (พ.ศ. 255๕ –255๙) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศ
เป็นไปบนทางสายกลาง  การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
๑๑ ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 
๑.๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง เพ่ือลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 
  ๒.๑ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

๒.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 

๒.๓ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐาน
การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค ์เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน 

ไทยทุกช่วงวัย  
  ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่าน 
  ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
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 ๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
  ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  ๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร  
  ๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ  
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  
  ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  
  ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน   
 ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  
  ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  
  ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ 
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง  
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
  ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ 
เหตุการณ์  
 ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับ 
  ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคต่างๆ  
  ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง 
ชายแดน  
  ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์  
  ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
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  ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัย 
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  
 ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  ให้ความส าคัญกับ 
  ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ 
  ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  
  ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  ๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง  
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 

๓. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของจังหวัดสระบุรี 
1. จุดแข็ง  (Strengths) 

 1.1 ด้านการเกษตร 
  1) เป็นแหล่งผลิต แปรรูปผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ เพื่อบริโภคภายในประเทศรวมทั้งส่งออก 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  2) มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเป็นจ านวนมาก 
 1.2 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 
  2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก ใกล้กรุงเทพมหานคร 
  3) สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีหลากหลาย 
  ๔) เป็นแหล่งก าเนิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โคนม และคาวบอยไทย 
 1.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1) มีแหล่งอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ท าให้มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ/ภาวะการ
ว่างงานต่ า 
 
  2) มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบในการผลิต 
  ๓) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน 
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  ๔) มีแหล่งท่องเที่ยวชั้นน า/หลากหลาย 
  ๕) มีสภาพแวดล้อมและท าเลที่เหมาะสมกับการติดต่อทุกภาค 
 1.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) เป็นแหล่งวัตถุดิบก่อสร้าง และอุตสาหกรรม เกษตร ที่ท ารายได้ให้ GPP ภาคอุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าถึงร้อยละ ๖๕ ของระดับจังหวัด 
  2) โรงเรียนอุตสาหกรรมหนักในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ CSR 
  3) มีโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวนมาก เป็นแหล่งสร้างแรงงาน 
สร้างรายได้ให้ชุมชน 
  ๔) ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ร่วมสร้างจิตส านึกให้เยาวชน (โครงการมัคคุเทศก์น้อยในโรงงาน) 
 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
 2.1 ด้านการเกษตร 
  1) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินของตนเองและประสบปัญหาภาวะหนี้สินผูกพัน  
  2) ขาดการปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
  3) เกษตรกรและสถาบันการเกษตรยังขาดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือไปปรับใช้ในระบบการผลิตในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการด้านธุรกิจ  
  4) ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
  ๕) ขาดการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
 2.2 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องและไม่ตรงกลุ่มเปูาหมาย 
  2) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยังไม่มีข้อมูล  
  ๓) ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ กับผู้ประกอบ  
การด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ๔) ขาดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ตรงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ของ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
  ๕) ขาดการวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวและการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่
ท่องเที่ยวเกิดใหม่ 
  ๖) ขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภายในจังหวัด 
  ๗) จังหวัดไม่มีโรงแรม ศูนย์ประชุม และท่ีพักขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่ืน
ที่มาจัดประชุมสัมมนา 
  ๘) ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่แม่นย าและรวดเร็ว 
  ๙) ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ี 
  ๑๐) ขาดความคล่องตัวของระบบการจราจรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
 2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  1) มีมลภาวะจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
  2) ไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต้องเรียนต่างพ้ืนที่ ท าให้สูญเสีย
รายได้ออกนอกจังหวัด 
  3) การแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ 
  4) สภาพภูมิประเทศเสี่ยงต่อภัยพิบัติ (อุทกภัย/จราจรทางบก/สารเคมี/วัตถุอันตราย) 
  ๕) ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการปูองกันโรค 
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  ๖) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๗) ปัญหาทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
  ๘) รายได้ที่เป็นมูลค่าเพ่ิมยังไม่เป็นผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้ประชาชนในจังหวัด 
 2.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) ขาดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่หาเจ้าภายไม่ได้ ท าให้มีปัญหากับด้านสิ่งแวดล้อม 
  2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ขาดการสนับสนุนทางด้านเงินทุน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  3) ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ี ท าให้ต้นทุนภาคการผลิตสูง 
 

3. โอกาส (Opportunity) 
 ๓.1 ด้านการเกษตร 
  1) รัฐบาลและจังหวัดสระบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตร  
  2) ผลผลิตด้านการเกษตรโดยเฉพาะพืชพลังงานและอาหารปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาด
เพ่ิมมากข้ึน 
  3) มีศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตร 
  4) เกิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓.2 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการท่องเที่ยวและการบินในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
  2) ที่ตัง้จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ และแวะพักของ
กลุ่มประเทศอาเซียน 
   3) มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมให้มีกิจกรรม CSR ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4) ระบบการสื่อสารบนโลกออนไลน์ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่าย  
 ๓.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  1) มีนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เรียนฟรี ๑๕ ปี 
การประกันสังคม การต่อต้านยาเสพติด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  2) มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการท างานและรองรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ 
  3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการส่งเสริม/ตื่นตัว/กระตุ้นการเรียนรู้ ด้านภาษา 
มากขึ้น 
 ๓.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ การลดหย่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการประหยัดหลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  2) เป็นแหล่งรวมของตลาดแรงงานที่ส าคัญ ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 
  3) มีเครือข่ายเฝูาระวังลุ่มแม่น้ าปุาสัก ตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผลวิจัยที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีนโยบาย โครงการจัดการผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม โครงการด้าน CSR 
  ๔) เป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญ สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากมี
นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและบริการและมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม  
  ๕) เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางบก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  
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  ๖) มีกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวนมาก ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีศักยภาพในการลงทุน  
  ๗) มีโรงเรียนผลิตกระแสไฟฟูาที่ใช้แก๊สธรรมชาติ และพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์
และขยะ) 
  ๘) พ้ืนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในที่สูงไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัย 
  ๙) มีเส้นทางคมนาคมและศักยภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (ทางน้ า(แม่น้ าปุาสัก)) ทางบก 
(รถไฟ) 
 

4. อุปสรรค (Threat) 
 ๔.1 ด้านการเกษตร 
  1) ความไม่มีเสถียรภาพของราคาสินค้าการเกษตร 
  2) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการเกษตร  
  3) ปัจจัยการผลิตในการลงทุนมีราคาสูงขึ้น 
  4) การกีดกันทางการค้า 
 ๔.2 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า 
  2) คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุุนละอองในอากาศ ท าให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ 
   3) นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  1) ภาวะทางการเมืองท าให้เกิดการแตกแยก ขาดความสมานฉันท์ในชุมชน และการจัดสรร
งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
  2) กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในสังคม 
  3) แรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างถิ่น 
  ๔) ภาวะเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้เกิดการตกงาน/เลิกจ้าง 
 ๔.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
  2) มีอุตสาหกรรมหนักที่ใช้ทรัพยากรน้ า เพื่อการประกอบการปริมาณมาก จึงต้องควบคุมการ
ปล่อยน้ าทิ้งลงแหล่งน้ าที่ส าคัญ 
  3) นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
  ๔) มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
  ๕) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๖) อุตสาหกรรมหนัก (ปูนซีเมนต์) บางแห่งไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างสมดุล โดยมีการกักเก็บน้ าธรรมชาติมาใช้เพ่ือลดการใช้น้ าในพื้นที่เพ่ือประกอบการอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
(พ.ศ.255๗ – 25๖๐) 

 
1. วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุรี 
 เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. พันธกิจ 
 ๑. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม
ในสังคม 
 ๓. จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
 ๔. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ  
 ๕. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มี
กฎหมายก าหนด 
 

๓. เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 
 เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  มีเปูาประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 
 4. ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
“การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 

1.๑ เป้าประสงค์ 
 ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

1.๒ ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

5๗ 5๘ 5๙ 6๐ 
1) ร้อยละของจ านวนเกษตรกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อม
ตามระบบมาตรฐาน 

80 85 90 95 

2) ร้อยละของจ านวนเกษตรกลุ่มเปูาหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 
 

15 20 25 30 

3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี
เกษตรนอกเขตชลประทาน 

5 5 5 5 

4) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตร 

5 5 5 5 

5) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญของจังหวัด  
 

5 10 15 20 

๖) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 
 

5 5 5 5 

 

1.๓ กลยุทธ์หลัก 
 1. ปรับโครงสร้างภาคเกษตรและการตลาด 
 2. การบริหารจัดการน้ าในอนาคตแบบบูรณาการ 
 3. การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านอาหารและมีแผนเตรียมการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้มีความพร้อมใน
การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
“การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

 

2.๑ เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 

2.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

5๗ 5๘ 5๙ 6๐ 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

5 10 15 20 

2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

2 5 8 10 

3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและผ่านมาตรฐาน 
 

2 4 6 8 

4) จ านวนกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
 

3 5 8 10 

5) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์และ  
สืบสารวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 

5 5 5 5 

6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
 

2 5 8 10 

 

2.๓ กลยุทธ์หลัก 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
 3. เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และบริการด้านการท่องเที่ยว  
 4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น/ชุมชน 
 6. ส่งเสริม/พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
“การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

3.๑ เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
 

3.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

5๗ 5๘ 5๙ 6๐ 
1) ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

5 5 5 5 

2) ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

60 65 70 75 

3) ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  
 

60 65 70 75 

๔) ระดับความส าเร็จของการบูรณาการแผนด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือปูองกันมลพิษ และเตือนภัยจาก
สภาวะหมอกควัน อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 

5 5 5 5 

๕) ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวน
ครัวเรือน ยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

5 5 5 5 

5) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

5 5 5 5 

 

3.๓ กลยุทธ์หลัก 
 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 2. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
“การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน” 

 

4.๑ เป้าประสงค์ 
  ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

4.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

5๗ 5๘ 5๙ 6๐ 
1) จ านวนสถานประกอบการที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์การมี 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี 

10 15 20 25 

2) มีฐานข้อมูลกลุ่มภาคการผลิตที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม 

1 1 1 1 

3) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

55 60 65 70 

4) จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 

50 55 60 65 

 

4.๓ กลยุทธ์หลัก 
 1. พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมกลุ่มเปูาหมาย  
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจและผู้ประกอบการกลุ่มเปูาหมาย 
 3. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเฝูาระวังและร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. ลดมลภาวะและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 6. รักษาดุลยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีการน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
  จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล เมืองทับกวาง  มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยว กับปัญหาและความ ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง  และเทศบาลมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเทศบาล เมืองทับกวางเติบโตอย่างมีทิศทางท่ี
มั่นคงและเหมาะสม  โดยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทับกวางมีความต้องการให้เทศบาลด าเนินการในเรื่อง 
ต่าง ๆ ดังนี้  คือ 
  1. ต้องการให้เทศบาลเมืองทับกวาง  ปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐานสามารถใช้การได้
ดีและมีประสิทธิภาพ 
  2. ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เช่น  จัดหาถังขยะเพ่ือ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน  รณรงค์ในเรื่องการรักษาความสะอาด  ดูแลรั กษาท่อและรางระบายน้ าให้อยู่
ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี 
  3. ปัญหาเรื่องผังเมืองและระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจัดที่ส าหรับ
จอดรถให้เป็นสัดส่วนและเป็นระบบ 
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  4. ให้ดูแลในเรื่องไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ต้องให้เทศบาลปรับปรุงและพัฒนา  บ ารุงรักษาดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ให้คง
สภาพของคนเป็นธรรมชาติ  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  
  6. ต้องการปูายสัญลักษณ์จราจร  ปูายชื่อชุมชน  และปูายชื่อถนนต่าง ๆ ที่ชัดเจนเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอแก่งคอย  
  7. ปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิต  การประกอบอาชีพ  ปัญหาการว่างงานต้องการให้เทศบาล
ส่งเสริมอาชีพแลพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  8. ต้องการให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการ  ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างท่ัว 
  9. ให้เทศบาลส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีลักษณะอันโดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งข้ึน 
  10. ต้องการจัดให้มีที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนให้กับแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง  เพ่ือปูองกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  11. กระทู้สร้างจิตส านึกและปลูกฝังในการใช้สิทธิหน้าที่ทางการเมืองของประชาชน           
เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ  
  12.  ปัญหาเรื่องยาเสพติดในปัจจุบันปัญหายาเสพติดให้โทษนับว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่รุนแรง
ที่สุดปัญหาหนึ่ง  โดยเฉพาะยาเสพติดในรูปของยาบ้า  รวมทั้งการจัดการจัดระเบียบสังคมในเทศบาล  
  13. ปัญหาในด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนยังมีอัตราส่วนน้อยซึ่งต้องการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น  ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
 

ปัจจัยท่ีส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strength:S) 
จุดอ่อน 

(Weakness:W) 
สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

การบริหารจัดการ 
ภาวะผู้น า 

  ผู้บริหารเทศบาลมีคว ามเข้มแข็งสามารถเชื่อมโยง
กับเครือข่ายชุมชนอย่างเหนียวแน่น  ท าให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับพนักงานของเทศบาล 

ระบบการจัดการและ
การตรวจสอบ 

  เทศบาลสามารถสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชน
ได้รับรู้  ก่อให้เกิดผลต่อภาพรวมภาพลัก ษณ์ของ
เทศบาล 

นโยบายและ
โครงสร้าง 

  มีความเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ  อ านาจหน้าที่
ชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีก าหนด 

กระบวนการในการ
ให้บริการ 

  มีความรวดเร็ว  ทันสมัยมากข้ึนที่ส าคัญคือมีการ
ให้บริการที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือ 

การจัดงบประมาณ   ยังไม่สามารถใช้งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
และแผนงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างพอเพียง 
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ปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strength:S) 
จุดอ่อน 

(Weakness:W) 
สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลง   มีแนวคิดในลักษณะตามสั่งตามนโยบายที่ยังไม่มี
ความพร้อมในการรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้ทัน 

การน าใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือ 

  ปัญหาด้านคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้ความ
เข้าใจและยังไม่สามารถพัฒนาให้ทันต่อการใช้
เทคโนโลยี 

การพัฒนาองค์กร 
ทุนทางข้อมูล
สารสนเทศ 

  ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดนเฉพาะกับ
หน่วยงานอื่นที่ควรท างานแบบร่วมกัน  เป็นผลให้
เกิดความซ้ าซ้อนของงานไม่เกิดความประหยัด 

ทุนทางวัฒนธรรม
และค่านิยมองค์กร 

  มีความรักองค์กร  ซึ่งมีผลดีหากมีการส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ
กับชุมชน 
การประชาสัมพันธ์ 

  มีการสื่อประชาสัมพันธ์การท างานของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง  และท่ัวถึงแต่ก็เป็นผลดีในด้านการ
รับรู้ 

การเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วม 

  ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลซึ่งจะสร้างการยอมรับและ
มีผลต่อความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน 

กิจกรรมของเทศบาล   เทศบาลมีกิจกรรมหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกิจกรรมให้กับต าบลทับกวาง 

ทุนมนุษย์  สมรรถนะ  
ทักษะ 

  ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตา ม
หน้าที่ของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
เปูาประสงค์และกลยุทธ์  ท าให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อาจไม่บรรลุตามคาดหวังทั้งหมด 
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ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity:O) 
อุปสรรค 

(Threat:T) 
สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

สังคม 
วิถี  วัฒนธรรม  ค่านิยม 

  ชุมชนยังคงมีสืบทอด  ประเพณีท้องถิ่นท าให้
ต าบลทับกวางยังมีวิถี  มีวัฒนธรรมมีค่านิยมท่ีดี 

ความต้องการของ
ประชาชน 

  มีความหลากหลายและขัดแย้งท าให้การบริการ
ยากท่ีจะตอบสนองได้ทั่วถึง 

สุขภาวะชุมชน   ปัญหาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินยังมี
มาก  เนื่องจากแรงงานต่างถ่ินและแรงงาน 
ต่างด้าว 

คุณภาพชีวิตของคนทับ
กวาง 

  การขนส่งมวลชนยังไม่สามารถรองรับความ
สะดวก  ปลอดภัย  และยังมีปัญหาเรื่องขยะ  น้ า
เสียและภูมิทัศน์ 

การรวมตัวและ
เครือข่าย 

  หน่วยงานยังไม่มีการเชื่อมโยง  ยังอยู่ใน ลักษณะ
ต่างคนต่างท า  ขาดการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ระหว่างกันท าให้ขาดเอกภาพในการ
พัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การเมืองและกฎหมาย 
ทิศทางและนโยบาย
ของรัฐบาล 

  ปรับเปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องท าให้การ
ปฏิบัติงานยากและไม่สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่
คาดหวัง 

กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ 

  ยังไม่สามารถเอ้ือต่อการด าเนินงานโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับผู้น าชุมชน 

กระแสธรรมาภิบาล   เป็นวาระแห่งชาติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
คุณภาพ  ความโปร่งใสที่จะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในการท างาน 

เศรษฐกิจ 
การกินดีอยู่ดีของชุมชน 

  ยังถือได้ว่ าสภาพเศรษฐกิจยังไม่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

ภาวะหนี้สิน   คนส่วนใหญ่ยังเป็นภาวะหนี้สินและมีการใช้จ่าย
ไม่สมดุลกับรายรับ 

การจัดเก็บภาษี   มีความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีและการใช้ภาษี
ในการพัฒนาต าบลทับกวาง 
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นโยบาย “ผู้บริหารเทศบาล” 
(นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง) 

 
นโยบายทางการเมืองการบริหาร 
 1. ด าเนินการทางการเมือง จะใช้แนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมเทศบาล ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
เสนอแนะและร่วมตรวจสอบ ในฐานะความเป็นเจ้าของเทศบาล 
 2. ด าเนินการบริหารกิจการเทศบาล โดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เล็ก กะทัดรัด และมี
ประสิทธิภาพ เร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการท างานที่สั้นกระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ 
ภาคเอกชน เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 ๔. จะเร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเท ศเข้ามาใช้เพ่ือให้
สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอบรมความรู้ในการปฏิบัติ
ให้กับพนักงานเทศบาลทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมขีดความสามา รถตลอดจนพัฒนาเพื่อให้เกิดจิตส านึกใน
การให้บริการมากยิ่งขึ้น พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้านบริการและไอซีที 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อให้สามารถด ารงชีพ 
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการท างานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติ 
 ๖. ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กร ให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานปัญหาของท้องถิ่นสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน 
 

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง  เพี ยงพอกับความต้องการของชุมชน เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบที่มีความทันสมัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
 3. ด าเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้องและรองรั บการขยายตัวเมืองอย่างเหมาะสม
รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

นโยบายการพัฒนาสังคม 
 ด้านการศึกษา 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับเข้าสู่ประตูอาเซียน 
และมุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในทางวิชาการ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี พัฒนานักเรียนให้มีความสุขต่อการเรียนรู้ และเป็นคนดีของสังคม เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ิมจ านวนการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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 2. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี การจัดการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพในทุกระดับ และจัดใ ห้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน รวมทั้ง
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวทับกวาง ดังเช่น โครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน และการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
 ๕. ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังเช่น งานประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง 
 ด้านสาธารณสุข 
 1. เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬา การ
สร้างส่วนสุขภาพและสนามเด็กเล่นภายในชุมชน 
 2. ด าเนินการเร่งรัดปรับปรุงการให้บริการด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จัดสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ไว้บริการประชาชน 
 3. เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมัคร การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการฝึกอบรมทบทวน การเพ่ิม
ความรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็ นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์กลาง 
 ๔. พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บมูล
ฝอยอย่างทั่วถึง เร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกในการล ดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ โดยเน้นการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
 1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีท่ีอยู่อาศัยที่มั่น คง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และโครงการเทศบาลพบประชาชน 
 2. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาล 
จัดขึ้น 
 3. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรม การชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และท าหน้าที่เป็นตั วแทนของประชาชน ในการน าปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมาเสนอให้เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของเทศบาล
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการของเทศบาลไปสู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ท าให้ครอบครัวอบอุ่น  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติ ดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครอง
ปูองกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชน และปูองกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปเสพยาเสพติด
ได้อีก 
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และตามชุมชน ทุกชุมชน 
เพ่ิมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นก าลังสนับสนุนในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั้งยืน 
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 3. เสริมสร้างศักยภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ทั้งนี้เพ่ือ 
เฝูาระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป 
 

นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแล บ า รุงรักษาต้นไม้หน้าบ้านของตนเอง ให้ดู
สวยงาม เขียวสดใสอยู่เสมอ 
 2. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองทับกวาง และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
 3. สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ว มในการอนุรักษ์ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ปรับปรุงให้สวยงาม และปลอดภัย ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเ ที่ยว ทั้งทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม  และกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจ นักท่องเที่ยว เช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “Tubkwang cowboy city” ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ ให้กับผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 
 2. การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายที่
วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นยึดหลักจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพ่ือมิให้ประชาชนเดือ นร้อนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดเก็บ พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในการช าระภาษี มีระบบช าระทางไปรษณีย์ ธนาณัติ  ธนาณัติออนไลน์ ผ่านธนาคาร รับ
ช าระภาษีนอกสถานที่ ในขณะเดียวกันก็จะจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนั บสนุนการด าเนินงาน  โดย
การจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
 

1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม
ผลิตภาคอุตสาหกรรม   
    เปูาประสงค์ : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และเป็น
ผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด 
 
2. การ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
     เปูาประสงค ์: มีบ้านเมืองที่น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดมลภาวะ 
 
3. ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน และ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 

 

กลยุทธ์หลัก : การพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจังหวัด 
 
 
 
 
กลยุทธ์หลัก : การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและบ าบัดมลพิษทางน้ า 
กลยุทธ์รอง : การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
 
 
 
กลยุทธ์หลัก : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านการตลาด  
                  และประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์รอง : อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
 

4.  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
     เปูาประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และ
สังคมน่าอยู่ 
 
5. พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรปลอดภัย 
    เปูาประสงค์  : สินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
 
๖. บริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค 
(Logistics) 
     เปูาประสงค์ : มีระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

กลยุทธ์หลัก : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 
กลยุทธ์รอง : การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน การสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
                 และทรัพย์สิน 
 
กลยุทธ์หลัก : การพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 
 
 
กลยุทธ์หลัก : การพัฒนาการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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ตารางสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 255๕ –255๙), กลุ่มจังหวัด , จังหวัด 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 1๑ (พ.ศ. 255๕ –255๙) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มท่ี 
3.1 

(สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี) 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน  
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ

อาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

1.   การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 

2.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  การปรับคุณภาพและโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและ

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
4.  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 
5.  การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรที่มีความ

สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
6.  การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่าง

ภาค (Logistics) 

1.  การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
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บทที่  4 
วิสยัทัศน์  ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล 

 
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง 
“ ทับกวางน่าอยู่  เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
   Be livable TubKwang , progress economic , develop society and step into ASEAN 
4.2 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงก าหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางพันธกิจ  
หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้   

๑. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบด้านจราจร  
การคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ  เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการท างาน สร้างระบบการบริหารการ  

จัดการที่ดี 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  

2. ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เพียงพอส าหรับประชาชน 

3. จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 
4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เยาวชน ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและก าจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ  
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ

ชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว 
8. อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป 
9. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร   

ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาลและการปูองกันโรค 
๑๐. สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพ  เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๒. บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑๓.  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
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จุดมุ่งหมายเนื่องการพัฒนาท้องถิ่น     
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  

5๗-๖๑ 
ปี  

255๗ 
ปี 

 255๘ 
ปี 

 255๙ 
ปี  

256๐ 
ปี  

25๖๑ 
1. ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลมีมาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

ร้อยละของครั วเรือนที่ได้รับความ
สะดวกสบายจากสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ระบบสาธารณูปการโภค 
สาธารณูปการครอบคลุมพื้นที ่

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

๒ . ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม 
สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะ
และสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ เพียงพอส าหรับประชาชน 

๑) จ านวนสวนสาธารณะที่ได้รับการ
บ ารุงดูแลรักษา 
 
๒) จ านวนเกาะกลางถนนที่ได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
จ านวน ๑ แห่ง 
 
เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล 

๑ แห่ง 
 
 

๕ แห่ง 

๑ แห่ง 
 
 

๑ แห่ง 

๑ แห่ง 
 
 

๑ แห่ง 

๑ แห่ง 
 
 

๑ แห่ง 

๑ แห่ง 
 
 

๑ แห่ง 

๑ แห่ง 
 
 

๑ แห่ง 

๓. จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 

๑)จ านวนประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผังเมือง 
 
๒) ร้อยละถนนที่ปลอดภัยในการ
การสัญจร 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
ผังเมืองเทศบาล 
 
ถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาล จ านวน ๖ สาย 

๒  
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

๕๐ 

๒ 
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

10 

๒ 
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

10 

๒ 
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

10 

๒ 
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

10 

๒ 
ช่องทาง 

 
ร้อยละ 

10 
๔. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1 ) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  เยาวชน  เด็ก และสตรีที่
ได้รับบริการด้านสวัสดิการ 
 
๒) ร้อยละของครัวเรือนมีอาชีพและ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
เยาวชน  เด็กและสตรีที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ 
 
ประชาชนและชุมชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
๑๐0 

 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
1๐0 

 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
1๐0 

 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 
 

ร้อยละ 
10 
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จุดมุ่งหมายเนื่องการพัฒนาท้องถิ่น     
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  

5๗-๖๑ 
ปี  

255๗ 
ปี 

 255๘ 
ปี 

 255๙ 
ปี  

256๐ 
ปี  

25๖๑ 
 ๓) ร้อยละของประชาชนที่ประสบ

ปัญหาความเดือนร้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ 
 
 

๔) จ านวนกิจกรรมที่สร้างเสริม
สุขภาพ 

มีการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ประสบความเดือน
ร้อนและผู้ด้อยโอกาสเป็น
ประจ าทุกปี 
 

มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุก
ปี จ านวน ๕ กิจกรรม 

ร้อยละ 
50 

 
 
 

๒๕ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
10 

 
 
 

๕ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
10 

 
 
 

๕ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
10 

 
 
 

๕ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
10 

 
 
 

๕ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
10 

 
 
 

๕ 
กิจกรรม 

๕. เยาวชน ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดกิจกรรมและมีผู้ผ่าน
การอบรมให้ความรู้   จ านวน  
๑๐๐ คน 

๕๐๐ คน 
 

๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน 

๖. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและ
ก าจัดขยะได้รับการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ปริมาณขยะท่ีลดลง จาก
ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

ปัจจุบันเท ศบาลมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของขยะทุกปี 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

ร้อยละ 
๒ 

๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว  
 

๑) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 

๒) จ านวน กิจกรรม ในการส่ งเสริม
การท่องเที่ยว 

เทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ จ านวน ๓ แห่ง คือ 
     - วัดถ้ าพระโพธิสัตว์   
     - ผาเสด็จ 
     - ถ้ าประกายแก้ว 
 

มีการกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
เป็นประจ าทุกปี 

๓ 
แห่ง 

 
 
 
 

๑๐ 
กิจกรรม 

๑ 
แห่ง 

 
 
 
 

๒ 
กิจกรรม  

๑ 
แห่ง 

 
 
 
 

๒ 
กิจกรรม 

๑ 
แห่ง 

 
 
 
 

๒ 
กิจกรรม 

- 
 
 
 
 
 

๒ 
กิจกรรม 

- 
 
 
 
 
 

๒ 
กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเนื่องการพัฒนาท้องถิ่น     
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  

5๗-๖๑ 
ปี  

255๗ 
ปี 

 255๘ 
ปี 

 255๙ 
ปี  

256๐ 
ปี  

25๖๑ 
๘ . อนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม 

มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม เป็น
ประจ าทุกปี 

๓๐  
กิจกรรม 

๖  
กิจกรรม 

๖  
กิจกรรม 

๖  
กิจกรรม 

๖  
กิจกรรม 

๖  
กิจกรร

ม 
๙. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านสุขภาพแบบครบวงจร  ทั้งการ
สร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล
และการปูองกันโรค 

ร้อยละจ านวนประชาชนที่มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง  

ประชาชนได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

1๐. สนับสนุนการจัดการศึกษา ใน
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ  เพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล มีการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

๑) จ านวนรางวัลที่ได้รับตั้งแต่
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 
๒) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  

๑๕ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๕๐ 

๓ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๑๐ 

๓ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๑๐ 

๓ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๑๐ 

๓ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๑๐ 

๓ 
รางวัล 

 
ร้อยละ 

๑๐ 

๑๑ . ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) จ านวนครั้งของการฝึกอบรม
และการฝึกซ้อมตามแผนปูองกัน
ฝุายพลเรือน 
 
๒) จ านวนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาล 

มีการฝึกอบรมตามแผนเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 
มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV  

๑๐ 
ครั้ง 

 
 

๕ 
จุด 

๒ 
ครั้ง 

 
 

๑ 
จุด 

๒ 
ครั้ง 

 
 

๑ 
จุด 

๒ 
ครั้ง 

 
 

๑ 
จุด 

๒ 
ครั้ง 

 
 

๑ 
จุด 

๒ 
ครั้ง 

 
 

๑ 
จุด 

 
 



 
 

 

- 4๕ - 

จุดมุ่งหมายเนื่องการพัฒนาท้องถิ่น     
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี  

5๗-๖๑ 
ปี  

255๗ 
ปี 

 255๘ 
ปี 

 255๙ 
ปี  

256๐ 
ปี  

25๖๑ 
1๒. บุคลากรของเทศบาลได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะใ นการปฏิบัติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

๑) ร้อยละจ านวนบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรที่ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 
๒5 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

๑๓.  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๑) จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
๒) ร้อยละของประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล 

เทศบาลเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
 
ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล  

๒๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๕๐ 

๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๖๐ 

๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๗๐ 

๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

๕ 
ครั้ง 

 
 

ร้อยละ 
๙๐ 
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บทที่  5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  เพื่อให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  รวมถึงศักยภาพของเทศบาล  และมุ่งท่ีจะพัฒนาทั้งในด้าน
โครงการสร้างพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้  ซึ่งสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้าง
โครงข่ายคมนาคม 

1.1 พัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร 
1.3 วางผังเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
1.๔ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
2.๒ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
2.๕ แนวทางการพัฒนาสถานธนานุบาล 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

สถานธนานุบาล 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.2 อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญต่าง ๆ  
๓.3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
๓.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษา 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๔.2 ปรับปรุง  พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔.๓ ส่งเสริม ปูองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔.๔ แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๕.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
๕.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในปฏิบัติงาน 
๕.3 ปรับปรุง  พัฒนางานบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
๕.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
๕.5 สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕.6 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.7 พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่างๆ 
๕.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทุกกอง 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
กองคลัง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
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บทที่ 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 การติดตามประเมินผลโครงการ  เป็นขั้นตอนใ นการน าโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ  โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์  และวัดระดับความส าเร็จ / ความ
ล้มเหลวของการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548  ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้การ
ด าเนินงานตามโครงการ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้
ก าหนดไว้  เทศบาล เมือง ทับกวางในฐานะองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าโครงการต่างๆ     
เพ่ือบริหารงานท้องถิ่น  และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  เทศบาล เมืองทับกวางจึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  มีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
  1. ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  2. ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
  3. ก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 

1. ก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ก าหนดให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบ าล  มีหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ทั้งในส่วนที่ก าลังด าเนินการ  อยู่ในระหว่างด าเนินการ    และ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือรายงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการ  คณะท างาน ในการติดตามประเมินผลเพื่อทราบและหาแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ด าเนินการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบการติ ดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทับกวาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  อันประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้า
ส่วนการบริหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีจ านวนและหลักเกณฑ์การสรรหาต ามท่ีกฎหมายก าหนด  ซึ่งเทศบาล
เมืองทับกวาง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลต าบลทับกวางตามค าสั่ง
เมืองทับกวาง  ที่ ๑๒๙๐/255๕  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๕   ประกอบด้วย 

1. นายสมบัติ  ไตรศักดิ ์ ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
3. นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
4. นางทิพย์วรรณ  บุญศิร ิ  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
5. นายจันที  สีมาลา  ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
6. นายวิฑูรย์  โคตรรวีระ ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
7. นางสัมฤทธิ์  พ่ึงบุญ             ผอ.โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการ 
8. นายขวัญชัย  มีชาลี              ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการ 
9. นายสีหา  พรมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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๑๐.  นายพิมพา  ศรียา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑.  นางละเอียด  ด้วงทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล เมืองทับกวาง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้ อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามฟอร์ม  แล้วจัดส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

2. จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ  เช่น  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  การ
สังเกต  และการสัมภาษณ์  เป็นต้น 

3. เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จา กการติดตามผล (ข้อ 1 และข้อ 2) แล้ว
ตรวจสอบเปูาหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  ซึ่งผล
ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมา ก
ยิ่งขึ้น 

การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเทศบาล 
เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จแผนพัฒนาเทศบาล  ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือหาข้อสรุป

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร  โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร    และ
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้ตามแ ผนหรือไม่  การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการ  ที่จะน ามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลดังนี้ 

ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเทศบาล  ในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

1) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
 เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

ด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

เป็นการติดตามและประเมินผล  กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลรวมถึงการ
สรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 
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3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับ

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาเทศบาล  การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
สามารถด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเปูาหมายหรือไม่ซึ่งรวมถึงการ
จัดหาสิ่งของหรือการใช้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานของเทศบาล  ให้กับประชาชนว่าได้ตามเปูาห มายที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาหรือไม่  ทั้งนี้โดยใช้เปูาหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเครื่องมือที่จะน าไปติดตามและ
ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ  

4) การติดและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการที่จัดท าหรือผลิต
โดยหน่วยงานของเทศบาล  อันเป็นผลที่เกิดจากผลผลิตของเทศบาลที่ก าหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ 
  ทั้งนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่  เพียงใด  และหากไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  สาเหตุ  ปัญหา  อุปสรรค  คืออะไร  เพื่อจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จา กโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว  มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
กรอบแนวคิดในระบบติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหาร 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
 - Input Monitoring 
 -Performance Monitoring ระบบประเมินผล (Evaluation) 

 - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 
 - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น
มาณ 

ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 
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การก าหนดห้วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยให้คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล  ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  ตามแผนพัฒนาเทศบาลโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ในช่วงการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  น าเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามผล
แผนพัฒนาเทศบาล  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและการประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี ้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามผลประเมินผลครั้งที่ 1 
 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ที่ก าหนดช่วงเวลา
ในการด าเนินโครงการ  ไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 การติดตามผลประเมินผลครั้งท่ี 2 
 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการน าแผนไปปฏิบัติ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายนของทุกปี 
 การรายงานและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม  เป็นก ารน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการได้รับทราบและ
น าไปสู่การจัดท ารายงานเสนอต่อสภาและปิดประกาศให้ประชาชนนทราบ 
 
แสดงระยะเวลา / ช่วงเวลาด าเนินการในกาติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ครั้งที ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ติดตามประเมินผล 
ครั้งที่ 1 

            

การรายงานผล          * * * 
 
 


