
บทที่ 1 
บทน า 

  
  จากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คมนาคมท าให้ทุกภาคส่วนของโลกบูรณาการเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารงานและทิศทางการ
พัฒนาของท้องถิ่นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทศบาลต าบลทับ
กวางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานใกล้ชิดและสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบดูแลการบริหารและการปกครองภายในเขตเทศบาลต าบลทับกวางจึงต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับกับสภาวะการการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และต้องมีการพัฒนาระบบการบริหาร
และการปกครองให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง    
โดยปัจจุบัน  “แผนยุทธศาสตร์”   นับเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
สามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะมีผลกระทบมาถึงหน้าที่และภารกิจที่
ด าเนินการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  (พ.ศ.2553 – 2557)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลทับกวางที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับกวางได้ดีย่ิงขึ้น และน าไปสู่การ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืนได้  โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนชุมชน 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  ได้มีการประชาคมเพื่อรับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ   ประเด็นการพัฒนา  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง     
เป็นการวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและเป็นธรรม  สอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาล  และปัญหา
ความต้องการของประชาชน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี       โดยสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน  และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้รูปแบบเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา    ซึ่งประกอบด้วย 
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  บทที่  1  บทน า 
  บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  บทที่  4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  บทที่  6  การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาและกรอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับกวาง 
2. เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลทับกวางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อหาจุดยืนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

เทศบาล  รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังในอนาคต 
4. เพื่อเป็นการวางแผนการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย   

กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
5.    เพื่อศึกษา  วิเคราะห์  ก าหนดภารกิจหลัก  ประเด็นยุทธศาสตร์   วัตถุประสงค์  หรือ 
จุดมุ่งหมายแนวทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์   ให้เหมาะสมชัดเจน  และทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อระเบียบและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ข้อระเบียบ 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ   และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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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  ของเทศบาลรวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุด
แข็งของเทศบาล  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาล (Internal  Factors)  ซึ่งทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์
องค์กร  (Organization  Analysis)  เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  เป็นเคร่ืองมือดังนี้ 
  1)  การวิเคราะห์จุดแข็ง   (Strength  =  S)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในเทศบาล  โดยการ
ประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น  ของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนาเทศบาล   ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่น  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
การบริหารจัดการ  เป็นต้น 
  2)  การวิเคราะห์จุดอ่อน   (Weakness  =   W)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในเทศบาลโดยการ
ประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารพัฒนาเทศบาล  ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวาง
มิให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  3)  การวิเคราะห์โอกาส   (Opportunity  =   O)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกเทศบาลโดย
การประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้ออ านวยต่อการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุผลส าเร็จซึ่งจะ
พิจารณาจากตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4)  การวิเคราะห์ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด   (Threat   =   T)   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก
เทศบาล   โดยการประเมินภัยคุกคาม   หรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดต่อการบริหารการพัฒนาเทศบาล  ซึ่งจะ
พิจารณาจากตัวแปรด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส   

ขั้นตอนที่ 3    การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลและพันธกิจ 
การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล   (Vision)   เป็นการก าหนดถ้อยแถลงที่ระบุถึง

สภาพการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   การก าหนด
วิสัยทัศน์  จึงเป็นการตอบค าถามว่า   “เทศบาลต้องการอะไรในอนาคต” 

การก าหนดพันธกิจ   (Mission)   เป็นการก าหนดสิ่งที่เทศบาลจะต้องท า    โดยจะเกิดขึ้น
หลังจากที่ทราบว่าเทศบาลต้องการอะไรในอนาคต    โดยพันธกิจ    เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึง
ลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของเทศบาลที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ
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รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร  หรือภาพลักษณ์ ที่ต้องการน าเสนอ  เป็นขอบเขตบทบาทหน้าที่หลักหรือ
ขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่เทศบาลจะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่  4   การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และกระบวนงานหรือ
แนวทางการพัฒนา   

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

การก าหนดเป้าประสงค์    (Goals)   คือ   การก าหนดเป้าหมายของเทศบาลที่ต้องการจะบรรลุ
ถึงวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

การก าหนดกลยุทธ์   (Strategies)  คือ   การก าหนดวิธีการ   แนวทาง   หรือขั้นตอนที่เทศบาล
เลือกที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดกระบวนการงานหรือแนวทางการพัฒนา   คือ   การก าหนดกลุ่มของแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ  ที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  โดยมีขอบเขตที่ชัดเจน  ครบถ้วน  และไม่ซ้ าซ้อน
กัน 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   แล้วน าเสนอนายกเทศมนตรี   เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.   เทศบาลต าบลทับกวางใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ในการบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

2.    เทศบาลต าบลทับกวางน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากร  ในการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และความต้องการของประชาชนในชุมชน 

4.   เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางรวมถึง   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมาย  เพื่อการพัฒนา
ในอนาคต 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลทับกวาง 

1.  ทับกวาง   เป็นชื่อต าบลหนึ่งของอ าเภอแก่งคอย  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า  บ้านลาว  พอทางการประกาศใช้  
      พระราชบัญญัติปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ก าหนดเขตอ าเภอแก่งคอยขึ้น  จึงได้มีการแบ่งการปกครอง  
      ระดับต าบล ออกเป็นหมู่บ้าน  แหล่งที่เคยมีประชากรหนาแน่นมากแห่งแรก คือ  “บ้านลาว” ซึ่งเป็น  
       หมู่บ้านที่มีเช้ือสาย  บรรพบุรุษที่สืบเนื่องมาจากลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า  ให้ต้อนมาจาก  
       นครเวียงจันทร์ 

 2.  ต่อมา เร่ิมมีราษฎรมากขึ้นในสมัยรัชการที่  3  จนกระทั้งถึงรัชการที่ 5  สมเด็จกรมพระยาด ารงเดชานุภาพ  

       สมัยท่านเป็นเสนาบดีมหาดไทย  ได้ประกาศให้ขึ้นเป็นหมู่บ้านช่ือว่า  “บ้านลาว”  แต่ต่อมาชื่อดังกล่าวนี้  
       เห็นว่า  เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเสียใหม่จากหมู่บ้านลาวเป็น  
        “หมู่บ้านทับกวาง”  และต่อมาได้มีประกาศให้ขึ้นเป็นต าบลช่ือว่า  “ต าบลทับกวาง”  จนกระทั้งได้ม ี
       ประกาศกระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2515  ให้จัดตั้งขึ้นเป็น       
       สุขาภิบาลทับกวาง   

 3.  สุขาภิบาลทับกวาง  เจริญเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ และไดม้ีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภบิาลขึ้นมา  
        เป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เรียกว่า เทศบาลต าบลทับกวาง 

4.   เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542    มี  

       การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

5.   ที่ตั้งส านกังานเทศบาลต าบลทับกวาง   ต าบลทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอแก่งคอย  ห่างจาก 

       ตัวอ าเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสระบุรี  โดยอยู่ห่างจาก 
       จังหวัดสระบุรีประมาณ  22  กิโลเมตร 

6.   อาณาเขตติดต่อ  ต าบลทับกวางมีพื้นที่ทั้งหมด  101  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและ 

      อ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าคลอ้  อ าเภอแก่งคอย 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลช าผักแพว  อ าเภอแก่งคอย 
  -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านป่า  อ าเภอแก่งคอย 

7.  สภาพภมูิประเทศ  พื้นที่ของเทศบาลต าบลทบักวาง  เป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่    อากาศของ 

      ต าบลทับกวางมีลักษณะ  ฤดูร้อนคอ่นข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นที่บริเวณที่ 
      ราบสูงนี้ฝนมักไม่ตกตอ้งตามฤดกูาล  อณุหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  40  องศาเซลเซียส  ต่ าสุด  23.4  องศาเซลเซียส   
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โครงสรา้งพ้ืนฐาน   เทศบาลต าบลทับกวาง 

การคมนาคมขนส่ง 

8.  ต าบลทับกวาง  มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาค 

      ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก    
      ของต าบล  ภายในต าบลมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมติดต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 

9.  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท 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(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน)  
-  บริษัท  เคมีแมน  จ ากัด 

การเกษตรกรรม 
11.  การกสกิรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข้าวโพด มีครัวเรือนที่ท าการกสิกรรม ประมาณร้อยละ 40 พื้นที่  

         เพาะปลูกประมาณ 87,500 ไร่ 

12.  การปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร และไก่ ซ่ึงท า  
        ในรูปฟาร์ม 

13.  เทศบาลต าบลทับกวางมีผู้ประกอบการฟารม์เลี้ยงสัตว์ 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        
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การท่องเที่ยว 
สถานทีท่่องเทีย่วในต าบลทับกวาง 
14.  วัดถ้ าพระโพธิสัตว ์ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เดิมช่ือ “ถ้ าพระงาม” หรือ “ถ้ าน้ าพ”ุ   

         ภายในถ้ ามีภาพจ าหลักสมัยทวารวดี เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงธรรมท่ามกลาง  
         เหล่าเทพ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และเทพองค์อื่นๆ ศิลปะแบบทวารวดี นอกจากนี้ ภายในถ้ ายังมีหินงอก 
         หินย้อย บริเวณโดยรอบมีน้ าตก ยังมีถ้ าธรรมทัศน์ ถ้ าลมุพินี ถ้ าสงัดเจดีย์และสวนหิน ปัจจุบันยังมีโบสถ์ 
         ที่สวยงามเช่น ศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา 
15.  ผาเสด็จ  หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  ปัจจุบันคือ “สถานีรถไฟผาเสด็จ” เดิมเป็นสถานที่ที ่

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสโดยรถไฟมาลงที่อ าเภอแก่งคอย   
        เนื่องจากการส ารวจเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย – มวกเหล็กของวิศวกรชาวฝร่ังเศส ได้พบว่ามีก้อนหิน 
        ขนาดใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทาง พยายามอย่างไรก็ไม่อาจระเบิดท าลาย เพื่อที่จะท าทาง 
        รถไฟได้ มีคนงานเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งความทราบถึง พระบาทสมเด็จ 
        พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2438 ได้ทรงลง 
        พระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” “สย” รศ.115 ไว้บนก้อนหินนั้น อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

16.  ถ้ าประกายแก้ว  หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เป็นถ้ าที่มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย 

ด้านสังคม 
ประชากร / ครัวเรือน  เทศบาลต าบลทับกวาง มปีระชากรรวมทั้งส้ิน  16,242  คน 
การศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรมประเพณี 
-  การศึกษา มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน  6  แห่ง  คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
2. โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
3. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
4. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
5. โรงเรียนบ้านซับบอน 
6. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
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-  การศาสนา มีวัดจ านวน 11 แห่ง คือ 
1. วัดบ าเพ็ญบุญ(วัดบ้านไท)    
2. วัดซับบอน      
3. วัดบ้านโป่ง      
4. วัดสิทธิราช(วัดหัวเขา)    
5. วัดวาลุการาม    (วัดหนองผักบุ้ง) 
6. วัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม   
7. วัดทับกวาง      
8. วัดพระธาตุเจริญธรรม    
9. วัดเขามันธรรมมาราม     
10. วัดถ้ าพระโพธิสัตว์     
11. วัดป่าไผ่      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 9 - 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับกวาง 
 เทศบาลต าบลทับกวางมีโครงสร้างการบริหารงาน  ประกอบด้วย  สภาเทศบาล  และคณะผู้บริหาร
เทศบาล  โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบดังนี้ 

1. สภาเทศบาล  โดยท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง  จ านวน 12 คน  มีการในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
ฝ่ายสภาเทศบาลประกอบไปด้วย 
- นางวิบูลย์ศิริ      บุญพัฒน ์  ประธานสภาเทศบาล 
-     นายสมพงษ์  หมอนภักด ี  รองประธานสภาเทศบาล 
 -    จ.ส.อ.ราเชนทร์ จิระวนิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
-     ร.ต.ก าจัด   วันดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายสมคิด        รุจิจิตร           สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายไตรรงค์  มงคล   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายประสพสุข   บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายรวม        สีดา   สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายวุฒิ        วงค์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายทนง        พะวงจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
- นางสมใจ          ค าสัตย์    สมาชิกสภาเทศบาล 
- นายแก้ว  ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาล 

2. คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 3 คน  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน 
 นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดย 
- นายวันชัย  บุญพัฒน ์ นายกเทศมนตรี 
  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานกุารนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรี  ซึ่งประกอบไปด้วย 
-   นายสมหมาย      แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี         
      ควบคุมดูแลทางด้านฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      และงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
-  นายณัฏฐ ์        จันทรัตน์     รองนายกเทศมนตรี         
       ควบคุมดูแลทางด้านฝ่ายกองการศึกษา   
- นายประสิทธ์ิ มีเจตนา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- นายภูวนาท               นครจัด    เลขานุการนายกเทศมนตรี 



 - 10 - 

 โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลต าบลทับกวาง  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. กองช่าง 
5. กองการศึกษา 

ภายใต้การก ากับดูแลของ 
 -     นายสมบัติ  ไตรศักดิ์  ปลัดเทศบาล 
-      นายชนัฐ  เทศนศิลป ์ รองปลัดเทศบาล 
-      นางสุนีย์    อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลทบักวาง 

หน่วยงาน พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง รวม 

พนักงานจ้าง 
รวม
ทั้งสิ้น ตามภารกิจ ทั่วไป 

1. ส านักปลัดเทศบาล 35 8 23 14 37 80 
2. กองคลงั 9 3 15 5 20 32 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 2 14 10 24 33 
4. กองช่าง 12 2 9 13 22 36 
5. กองการศึกษา 9 - 19 5 24 33 

รวม 72 15 80 47 127 214 

 
1. ส านักปลัดเทศบาล  โดยมีนายมานพ  หร่ังกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  ซ่ึงมีลักษณะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นนโยบายผลงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคมเมือง  การบริการหรือ
ความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับ
กระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง การสังคมสงเคราะห์            
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การ
จัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และก าหนดแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย  คือ 
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 1.1  ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานบริหาร
ทั่วไปในด้าน  งานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดท างบประมาณ  งานนิติการ  งานพัฒนา
ชุมชน  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.2  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  
งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
 1.3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของธุรการ    
และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 1.4  งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

1) งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
3) งานตรวจสอบภาษี  ทั้งภายนอกและภายใน 
4) งานตรวจสอบการเก็บรักษา  การเก็บหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้ 
5) งานตรวจสอบพัสดุ  และการเก็บรักษา 
6) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
7) งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล 
8) งานอันเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กองคลัง  มีนางละเอียด  ด้วงทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงิน
อื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท า
งบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย  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. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีนางสาวปริศนา  โชคพิพัฒน์  เป็นผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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 มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  และการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ า  การควบคุมออกแบบและการก่อสร้างอาคารโรงงาน                
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบน้ าเสีย  และมลพิษในด้านอื่นๆ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาล
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  และก าหนดแบ่งส่วนภายในออกเป็น         
2 ฝ่าย  คือ 
 3.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานรักษาความสะอาด            
งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
 3.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  งานส่งเสริม
สุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์  งานธุรการ 
4. กองช่าง  มีนายประสิทธ์ิ   เช้ือประทุม    เป็นผู้อ านวยการกองช่าง 
 มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมตามระเบียบ
กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย
วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่มอบหมายการก าหนดแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 5 ฝ่าย  คือ 
 4.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 
 4.2 ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค  งานศูนย์
เครื่องจักรกล 
 4.3 ฝ่ายส ารวจและออกแบบ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม 
 4.4 ฝ่ายสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถานที่
และไฟฟ้าสาธารณะ  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  งานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียนประวัติ  งานการศึกษาปฐมวัย  
งานโรงเรียนงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
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งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนา การ  งานกิจการศาสนา                
งานส่ง เสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  และงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายและได้ก าหนดแบ่งหน้าที่                   
ส่วนราชการภายในกองออกเป็น  2 ฝ่าย  คือ 
 5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและ
โครงการ  งานการศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานบรรณารักษ์  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวฒันธรรม 

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

กวาง ผิดหวังท่านได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนในเขตเทศบาลได้ปรับปรุงเป็น
ถนน ค.ส.ล. ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่ออ านวยความสะดวกกับประชาชนและผู้สัญจรไปมา 

4. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่   
 -   ประเพณีลอยกระทง    
  -   ประเพณีสงกรานต์   
  -   เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  
  -    เทศกาลเข้าพรรษา  และ  
              -  การบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน   ซึ่งคงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งส้ิน 

5. การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  คณะผู้บริหารเทศบาลมีนโยบาย  จัดให้มีโครงการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพโดยในช่วงแรกใช้พื้นที่บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลทับกวาง  แต่ปัจจุบันได้มอบให้กับ
ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. การบริการสาธารณสุขชุมชนและอนามัย  กิจกรรมสาธารณสุขนั้นมีอยู่หลายกิจกรรม  ทั้งทางด้าน
สุขภาพอนามัยการสุขาภิบาล  การให้บริการเชิงรุกจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญของคณะผู้บริหารชุดนี้ เพื่อให้การ
บริการของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีการอบรม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ  อสม. ผู้น าชุมชน  ประชาชน โครงการสาธารณสุขออกเย่ียมชุมชนให้
ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิบัตรในการรักษาและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

7. การพัฒนาด้านสังคม   ปัจจุบันเทศบาลต าบลทับกวางมีความเจริญเติบโตของเมือง  จึงท าให้คณะ
ผู้บริหารของเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาทางด้านสังคม ที่ส าคัญคือการพัฒนาคน   จึงได้มุ่งเน้น
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยและนันทนาการมีชีวิตความ 
เป็นอยู่ที่ดี 
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8. การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน  เทศบาลต าบลทับกวางได้มีการส่งเสริมและอบรมให้กับโรงเรียน
ต่างๆ ใน  เขต จัดกิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด   

9. การพัฒนาด้านบริหารและบริการ   นายวันชัย  บุญพัฒน์  และคณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการ
พัฒนา ต าบลทับกวางให้เจริญรุ่งเรือง  อ านวยความสะดวก และการบริการในด้านต่าง ๆให้กับประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบล ทับกวางประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงประชาชน และการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญ  เทศบาลฯ
จึงได้ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติภายในชุมชน จ านวน   67   จุด  เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึง
รวดเร็ว  และ  ผลงานที่ส าคัญอื่น ๆ อีก ซ่ึงประกอบไปด้วย  

10.  การให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่    ปัจจุบันเทศบาลต าบลทับกวางมีพื้นที่  101  ตารางกิโลเมตร          
มีชุมชน  32 ชุมชน   บางคร้ังการดูแลไม่ทั่วถึงเทศบาลจึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน      
เพื่อทราบ ถึงปัญหาความต้องการของประชน 

11.  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศโดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการปราบปราม
ยาเสพติด ให้หมดสิ้นไป  เทศบาลต าบลทับกวางได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแทนจาก
ชุมชนได้ ร่วมมือกันจัดท าโครงการประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 
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12.  ปัจจุบันเทศบาลต าบลทับกวางมีชุมชนทั้งหมด  32  ชุมชนในเขตเทศบาล 
1. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทับกวาง    17.  ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง 
2. ชุมชนบ้านเขามัน      18.  ชุมชนแผ่นดินทอง 
3. ชุมชนบ้านไทย      19.  ชุมชนหนองผักบุ้ง 
4. ชุมชนนิคมพัฒนา      20.  ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 
5. ชุมชนบ้านเจริญพร      21.  ชุมชนเฟื่องฟ้า 
6. ชุมชนคุ้มไผ่ทอง      22.  ชุมชนหนองบัวบาน 
7. ชุมชนบ้านสะพานสาม     23.  ชุมชนบ้านใหม่  (ผาเสด็จ) 
8. ชุมชนหัววังยาว      24.  ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา 
9. ชุมชนเพชรไผ่ทอง      25.  ชุมชนบ้านสะพานสอง 
10. ชุมชนหน้าวัดเขามัน       26.  ชุมชนบ้านใหม่ 
11. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ     27.  ชุมชนบ้านถ้ าพัฒนา 
12. ชุมชนหนองปู 93      28.  ชุมชนดินสอพองพัฒนา 
13. ชุมชนบ้านโคกพัฒนา     29.  ชุมชนซอยแสงเพชร  (แดงอุดมสุข) 
14. ชุมชนเทศบาลทับกวาง     30.  ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ 
15. ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา     31.  ชุมชนบ้านน้ าพุ 
16. ชุมชนบ้านป่าแดง      32.  ชุมชนบ้านริมภูทับกวาง 
  
-  และในอนาคตข้างหน้าคณะผู้บริหารชุดนี้ได้มโีครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะน ามาซึ่งความเจริญของท้องถิ่น
ทั้งส้ิน 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูลด้านการคลังทอ้งถิ่น 
ข้อมูลรายรับรายจ่าย  แสดงสถิติรายรับ  ปี 2549 – 2551 

รายรับ 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2549 2550 2551 
- หมวดภาษีอากร 22,029,869.40 25,461,626.34 28,152,986.96 
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต 1,098,448.60 2,181,934.50 1,524,404.85 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 655,681.52 795,849.21 620,705.31 
- หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 4,000.00 - 
- รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. 65,277,718.61 58,699,518.76 57,904,221.16 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 646,086.40 474,216.00 681,569.06 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,363,270.00 24,443,661.00 35,098,995.37 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,532,250.00 19,837,380.00 - 
รวม 115,608,324.53 131,898,185.81 122,983,382.71 

 
รายจ่าย 

หมวด 
ปีงบประมาณ 

2549 2550 2551 
- รายจ่ายงบกลาง 2,603,084.16 2,016,514.31 9,702,457.72 
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 6,321,640.67 7,342,463.92 14,454,755.56 
- หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 3,681,270.87 5,489,835.46 11,117,211.58 
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 22,172,871.24 37,524,212.65 43,911,434.07 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 560,809.78 739,756.09 1,147,985.79 
- หมวดเงินอุดหนุน 4,321,334.07 6,856,396.94 9,999,143.35 
- หมวดรายจ่ายอื่นทั่วไป - 5,000.00 - 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 15,360,515.00 37,664,500.04 27,427,283.08 
- เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,530,883.00 - - 
รวม 60,522,438.79 97,638,679.77 117,760,271.15 

 
(ที่มา : กองคลังเทศบาลต าบลทับกวาง) 
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ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 รถยนต์ดับเพลิง    จ านวน  2 คัน 
 เครื่องสูบชนิดลากจูง      -  
 รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน  4 คัน 
 เครือ่งดับเพลิงชนิดหาบหาม   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  7 คน 
 ลูกจ้างประจ า     จ านวน  3 คน 
 พนักงานจ้าง     จ านวน  17 คน 
 

 ภัยที่เกดิในรอบป ี

 อุทกภัย     จ านวน  - ครั้ง 
 อัคคีภัย     จ านวน  54 ครั้ง 
 วาตภัย     จ านวน  6 ครั้ง 
 อุบัติเหตุ     จ านวน  38 ครั้ง 
 

 จ านวนวิทยสุื่อสาร 

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

 
(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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สถานบริการในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง  มี 2 แห่ง  ดังนี้ 
 1. สถานีอนามัยทับกวาง 
 2. สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง 
สาเหตุการป่วยและการตายที่ส าคัญ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2552 ได้ดังนี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ล าดับ สาเหตุการตาย อัตรา ล าดับ สาเหตุการตาย อัตรา ล าดับ สาเหตุการตาย อัตรา 

1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 54.28 1. โรคระบบหายใจ 53.94 1. โรคระบบหายใจ 55.42 

2. โรคติดเช้ือและปรสิต 54.28 2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 40.45 2. โรคหัวใจล้มเหลว 41.57 

3. อุบัติเหตุ 40.71 3. โรคเบาหวาน 40.45 3. ชรา 41.57 

4. โรคระบบหายใจ 27.14 4. อุบัติเหตุ 40.45 4. โรคติดเช้ือและปรสิต 13.86 

5. โรควัณโรคปอด 27.14 5. โรคหัวใจล้มเหลว 26.97 5. อุบัติเหตุ 13.86 

 
หมายเหตุ  สถิติการป่วยและการตาย  ปี 2552 เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552 
 
สาเหตุการป่วย  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง  เป็นชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 2 โรงงาน  
ใกล้กับบ้านเรือนของชุมชน  จึงท าให้เกิดปัญหาโรคในระบบหายใจเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุการตายของ
ผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง   
 1. เทศบาลต าบลทับกวาง  มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 
101 ตารางกิโลเมตร  ประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 16,383 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 (จะออกให้บริการในพื้นที่บริเวณ
ซอยแคบ) 
  (2) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ขนาดความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  2  คัน 
 2. เทศบาลต าบลทับกวาง  มีพนักงานเก็บขยะมูลฝอย  รวมทั้งส้ิน  19  คน 
 3. นโยบายการจัดเก็บขยะของเทศบาลต าบลทับกวาง  จะแบ่งสายการรับผิดชอบออกเป็น  4 สาย  ซึ่ง
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแต่ละคัน  จะมีพนักงานรับผิดชอบ 5 คน  ประกอบด้วย  พนักงานขับรถ 1 คนและ
พนักงานประจ ารถขยะมูลฝอย 4 คน  โดยจะด าเนินการออกเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป  
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์  และมีการออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงวันนักขัตฤกษ์  เช่น  ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อ  กันอย่างต่อเนื่อง 
  การออกปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเก็บขยะในแต่ละวัน  เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่กว้างขวาง
มากจึงพิจารณาให้เก็บขยะมูลฝอย  แบ่งเป็นในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นจะมีการออกเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน  
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ส่วนในบริเวณชุมชนที่ไม่หนาแน่นจะด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยสัปดาห์ 2 คร้ัง  โดยปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมตามแต่ละสายการรับผิดชอบ  และให้เก็บขยะมูลฝอยของสายที่ออกเก็บมิให้ตกค้างในแต่ละวัน 
  ส่วนถังขยะส าหรับรองรับขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลทับกวาง  จะจัดไว้เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการทิ้งขยะในบริเวณอาคาร  บ้านเรือน  หรือสถานประกอบการต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการให้บริการ   

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานภายนอก (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2551) 
เรื่อง  ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ 
 1. โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จ านวน  379  หมายเลข 
 2. โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จ านวน   49  หมายเลข 
* หมายเหตุ  ข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาแก่งคอย 
 
เร่ือง  ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

ส านักงานประปา/เขตจ าหน่ายน้ า น้ าประปาที่ผลิตได้จ านวน 

ม/ปี 

น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ยจ านวน 

ม/ปี 

จ านวนผู้ใช้น้ า พื้นที่รับบริการน้ าประปา 

ส านักงานประปามวกเหล็ก 
เขตจ าหน่ายน้ าทับกวาง 

 
483062 

 
402552 

 
1500 

 
70% 

* หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักงานประปามวกเหล็ก 
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เรื่อง  ข้อมูลคดีเกิด  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
  1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  เกิด 1 ราย  จับไม่ได้ 
 2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต / ร่างกาย / เพศ 
  2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  เกิด 1 ราย  จับไม่ได้ (คดีเดียวกันกับ 1.1) 
  2.2 พยายามฆ่า  เกิด 6 ราย  จับ 2 ราย  ผู้ต้องหา 2 คน 
  2.3 ท าร้ายร่างกาย  เกิด 14 ราย  จับ 14 ราย  ผู้ต้องหา 22 คน 
  2.4 ข่มขืนกระท าช าเรา  เกิด 4 ราย  จับ 2 ราย  ผู้ต้องหา 2 คน 
 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
  3.1 ลักทรัพย์  เกิด  30 ราย  จับ 17 ราย  ผู้ต้องหา 32 คน 
  3.2 ท าให้เสียทรัพย์  เกิด 1 ราย  จับไม่ได้ 
 4. คดีที่น่าสนใจ 
  4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์  เกิด 6 ราย  จับ 3 ราย  ผู้ต้องหา 6 คน 
 
 5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 
  5.1 อาวุธปืน  เกิด 4 ราย  จับ 4 ราย  ผู้ต้องหา 4 คน 
  5.2 การพนัน  เกิด 15 ราย  จับ 15 ราย  ผู้ต้องหา 63 คน 
  5.3 ยาเสพติด  เกิด 38 ราย  จับ 38 ราย  ผู้ต้องหา 38 คน 
 * หมายเหตุ  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรแก่งคอย 
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เรื่อง   ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง 
 1. จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จ านวน 4,031 หลังคาเรือน 
 2. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็น 100%  
 3. ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  
รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะตามจุดติดต้ังมิเตอร์  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สถานท่ีติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี หมายเหตุ 
1. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านเขาเกตุโยเร  ไม่ทราบหมู่ 
2. ไฟฟ้าสาธารณะ  สามแยกซับมะฝ่อ 6  
3. ไฟฟ้าสาธารณะ  สามแยกบ้านผู้ใหญ่รวม  ไม่ทราบหมู่ 
4. ไฟฟ้าสาธารณะ  หน้าวัดหนองผักบุ้ง  ไม่ทราบหมู่ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนดินสอพอง 7  
6. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนหนองผักบุ้ง 7  
7. ไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณสะพาน 2  ไม่ทราบหมู่ 
8. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านหนองบัวบาน 7  
9. ไฟฟ้าสาธารณะ  สี่แยกบ้านโคก  ไม่ทราบหมู่ 
10. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านหนองบัวบาน 7 เครื่องท่ี 2 
11. ไฟฟ้าสาธารณะ  สี่แยกบ้านโป่ง 6  
12. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านป่าไผ่ 8  
13.  ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านหัวเขาพัฒนา  ไม่ทราบหมู่ 
14. ไฟฟ้าสาธารณะ  ปากซอยสุขาภิบาล 4   
15. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านเตาปูน 9  
16. ไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านป่าไผ่ 2  
17. ไฟฟ้าสาธารณะ  สามแยกบ้านยายแป้ง 8  
18. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนหัววังยาว 4  
19. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนเขามัน (ซ.บ้านนายเลื่อน)  ไม่ทราบหมู่ 
20. ไฟฟ้าสาธารณะ  หน้าเทศบาลต าบลทับกวาง  ไฟกระพริบ 
21. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนหัววังยาว 4  
22. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนหน้าวัดเขามัน  ไม่ทราบหมู่ 
23. ไฟฟ้าสาธารณะ  สะพานลอกกลับรถ  โรงปูนนครหลวง  ไม่ทราบหมู่ 
24. ไฟฟ้าสาธารณะ  ตลาดโนนอีแซว  ไม่ทราบหมู่ 
25. ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนเทศบาล 6  ไม่ทราบหมู่ 
26. ไฟฟ้าสาธารณะ  ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ไม่ทราบหมู่ 
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สถานท่ีติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี หมายเหตุ 
27. ไฟฟ้าสาธารณะ  ชุมชนบ้านไทย 3  
28. ไฟฟ้าสาธารณะ  หน้าฟาร์มเจริญโภคภัณฑ์ 1  
29. ไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยทองทวี  ไม่ทราบหมู่ 
30. ไฟฟ้าสาธารณะ  สี่แยกเจ็ดคต  ริมภูพาราไดซ์  ไม่ทราบหมู่ 
31. ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนสายนิคมทับกวาง  ไม่ทราบหมู่ 

*หมายเหตุ  ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแก่งคอย 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
  เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง   โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  คือการจัดให้มีการประชาคม  เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง  ในทิศทางที่เหมาะสม  ดังนั้นการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  และพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกรอบการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน   และนโยบายผู้บริหาร 
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม  ดังนั้น  การจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงกรอบและก าหนดการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน  ดังนี้ 
 

1. ปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
“เศรษฐกิจพอเพียง”    เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๒๕  ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

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

 
นิยามของความพอเพียง 
 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น  การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นอย่างมีเหตุผล  
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจุบันที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสื่อมจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 
  เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง 
  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน 

 เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น      
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
  เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า 

 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน  คือการพึ่งตนเองให้ได้  โดยยึดหลักของความพอเพียง        
ทั้งทางความคิดและการกระท าในการด าเนินชีวิต  ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่าง
สุจริตไม่โลภหรือไม่ตักตวงในระดับที่เกินความต้องการ  จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น  หากแต่
เป็นการยึดมั่นในหลักการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการรู้จักตนเองและการพัฒนา
ตนเองก่อนเป็นพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  คือการแลกเปลี่ยน  ร่วมมือ  ช่วยเหลือกัน  เพื่อท าให้
ส่วนรวมได้รับประโยชน์  และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  และสังคมให้เจริญอย่างย่ังยืน
สามารถด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน  ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน
อย่างสมดุล  กล่าวคือ  การด ารงชีวิตในความเป็นจริงนั้น  สมาชิกในแต่ละสังคม 
 สามารถด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน  ที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างร้อย
เปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียงอย่างเดียว  จึงต้องน าเอาหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบก้าวหน้า  ที่มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกันและร่วมมือกัน  กับสมาชิกคนอื่น ๆ    
ในสังคม  ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกัน 

 
  แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
  มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ    
โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 

 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน  โดยการเช่ือมโยงบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่
ด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างแกนเครือข่ายขับเคลื่อน  ในการสานต่อองค์
ความรู้  และรวมพลังในการด าเนินกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 จัดท าหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   จากกิจกรรมตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรม              
(Show Cases / Best Practices)  ในสาขาต่าง ๆ อาทิ   เกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ         
ระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ธุรกิจเล็ก  กลาง  ใหญ่  ทั้งที่ประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลว  โดยช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอเพียงหรือ  ไม่พอเพียง  เพื่อใช้ เป็น
เครื่องมือในการส่ือความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 
 พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน  โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาน าทาง 
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   โดยสร้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน           
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ            
เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
 สร้างสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง  จากการประมวลความรู้และบทเรียนต่าง ๆ             
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และเกิดความ
สนใจโดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ  ให้เกิดกระแสพลังเครือข่ายที่แรงมาก
พอที่จะท าให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเร่ือย ๆในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ 
 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิต  โดยประชาชนในแต่ละภาคส่วน
น้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต 

 
  เครือข่ายในการขับเคลื่อน 

 เครือข่ายหลัก  ประกอบด้วย  เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน  และเครือธุรกิจเอกชน 
 เครือข่ายสนับสนุน  ประกอบด้วย  เครือข่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย  เครือข่าย
สร้างกระบวนการเรียนรู้  และเครือข่ายสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
  ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมาก
ย่ิงขึ้นจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างของระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ  แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์  และสร้าง
ฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน  ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่
เป็นธรรม  และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม  และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่
มั่นคง  และเป็นรากฐานการด ารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย  ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศทุกระดับ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและย่ังยืน  สามารถด ารงอยู่ใน
ประชาคมโลกได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  จึงได้น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ที่จะท าให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องพร้อมกัน  ให้มีความเพียงพอ  ความเหมาะสมในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  คือ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  ให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน   โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต  เร่ิมตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐาน
เข้มแข็ง  มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ  พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  สร้างและพัฒนา
ก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ส่งเสริมให้คน
ไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
องค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ  สามารถน าไปใช้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเหมาะสม 

(2) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ งกายและใจ  มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร        
มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  เสริมสร้างคนไทยให้มี
ความมั่นคงทางโภชนาการและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  ลด  ละ  เลิก  พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ 

(3) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสันติสุข  โดยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง  สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย  น่าอยู่  บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรมในสังคม  เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ  และการบังคับใช้
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กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการเสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  
และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 
ให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว  ร่วมคิด  ร่วมท าใน

รูปแบบที่หลากหลาย  และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน                  
มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน  มีเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีกระบวนการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง   

(2) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชน  สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  สนับสนุน  
การน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและ
บริการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการ
จัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน  ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่
กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ  การตลาด  และทักษะในการประกอบอาชีพ 

(3) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล  ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนา  ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ       
การบริหารจัดการรวมทั้งการสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนโดย  ให้ความส าคัญกับประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบน

ฐานความรู้และความเป็นไทย  โดยใช้กระบวนการพัฒนาการร่วมกลุ่มและห่วงโซ่อุปทาน
รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้สมัยใหม่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง  มีตรา
สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด  รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ  ระบบโลจิสติกส์  การปฏิรูปองค์กร  การปรับปรุงกฎระเบียบ  และ
พัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต 
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(2) การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ  โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมการ
ออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก  เพื่อลดการ
พึ่งพาการน าเข้าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ 

(3) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเป็นธรรม  โดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็น
ธรรม  การกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้
สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  ด้วยการเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากรให้สามารถในการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
พัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคล   และใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็น
กลไกในการระดมทุน  รวมทั้งการด าเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายได้ด้วย
การกระจายอ านาจการจัดเก็บภาษี  การจัดท างบประมาณ  การเบิกจ่ายและการก่อหนี้
ภายใต้กรอบการรักษาวินัยทางการคลัง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ส่งเสริม
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการ
ร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
หลัก  ได้แก่  ดิน  น้ า  ป่าไม้  ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  ทรัพยากรแร่  การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี  รวมทั้งการป้องกันภัยพิบัติ 

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการปรับ
แบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน  เพื่อลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง
ด้านการเงินและการคลัง  และการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดมลพิษขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และมีกลไกก าหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นการวางพื้นฐาน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว  โดยใช้หลัก
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส าคัญ  เร่ิมจากการจัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากร
ชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของ

วีถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  โดนสร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยม  
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน  และประชาชน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง  พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าประชาธิปไตยที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคมตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง  และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
การเมืองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระมากขึ้น 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ  โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรม  สร้างความสมดุล  และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิด
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ  เสริมสร้างความเข้มแข็ง  และ
สร้างเครือข่ายการท างานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน  เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้
อ านาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

(3) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการก ากับ
ควบคุม  และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา  เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริการจัดการ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ลดการบังคับควบคุมค านึงความ
ต้องการของประชาชนและท างานร่วมหุ้นส่วนการพัฒนา  เพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ  ตลอดจนพัฒนากลไกการก ากับดูแลที่เข้มแข็งเพื่อให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  โปร่งใส  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ  โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  การรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและ
ยึด / ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด 

(4) การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  และชุมชนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง  โดยพัฒนาศักยภาพ  และการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาท
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สามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

(5) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล  โดยมีมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเป็น “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น  สร้างจิตส านึกในการประกอบธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อผู้บริโภค  และเป็นธรรมกับธุรกิจคู่แข่งพร้อมทั้งยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม  แบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะตลอดจนสนับสนุนสถาบัน
วิชาชีพธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น 

(6) การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา  ด้วยการเปิด
โอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสาน
ประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  ลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ  เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการ
ใหม่ 

(7) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ
และความยั่งยืน  โดยการพัฒนาศักยภาพ  บทบาท  และภารกิจของหน่วยงานด้านการ
ป้องกันประเทศ  ความมั่นคง  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้มีประสิทธิภาพมีความ
พร้อมในการป้องกันประเทศและตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับ
ไว  พร้อมทั้งผนึกพลังร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้
สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์ของชาติ  และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รวมทั้งสามารถสร้าง
ความมั่นคงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัย  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในทุกระดับ 

 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยมีการน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
  จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง  มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลทับกวาง  และเทศบาลมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวางเติบโตอย่างมีทิศทาง
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ที่มั่นคงและเหมาะสม  โดยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทับกวางมีความต้องการให้เทศบาลด าเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ ดังนี้  คือ 
  1. ต้องการให้เทศบาลต าบลทับกวาง  ปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐานสามารถใช้การ
ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
  2. ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เ ช่น  จัดหาถังขยะเพื่อ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น  รณรงค์ในเร่ืองการรักษาความสะอาด  ดูแลรักษาท่อและรางระบายน้ าให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี 
  3. ปัญหาเร่ืองผังเมืองและระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจัดที่ส าหรับ
จอดรถให้เป็นสัดส่วนและเป็นระบบ 
  4. ให้ดูแลในเร่ืองไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ต้องให้เทศบาลปรับปรุงและพัฒนา  บ ารุงรักษาดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ให้คง
สภาพของคนเป็นธรรมชาติ  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้ดีย่ิงขึ้น 
  6. ต้องการป้ายสัญลักษณ์จราจร  ป้ายช่ือชุมชน  และป้ายช่ือถนนต่าง ๆ ที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอแก่งคอย 
  7. ปัญหาในเร่ืองคุณภาพชีวิต  การประกอบอาชีพ  ปัญหาการว่างงานต้องการให้เทศบาล
ส่งเสริมอาชีพแลพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  8. ต้องการให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการ  ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่ว 
  9. ให้เทศบาลส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีลักษณะอันโดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์มากย่ิงขึ้น 
  10. ต้องการจัดให้มีที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนให้กับแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลทับกวาง  เพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  11. กระทู้สร้างจิตส านึกและปลูกฝังในการใช้สิทธิหน้าที่ทางการเมืองของประชาชน           
เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ 
  12.  ปัญหาเร่ืองยาเสพติดในปัจจุบันปัญหายาเสพติดให้โทษนับว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่
รุนแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง  โดยเฉพาะยาเสพติดในรูปของยาบ้า  รวมทั้งการจัดการจัดระเบียบสังคมในเทศบาล 
  13. ปัญหาในด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนยังมีอัตราส่วนน้อยซึ่งต้องการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น  ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  14. ต้องการให้เทศบาจัดหาที่อยู่อาศัยที่ถาวรให้กับคนยากไร้ในเขตเทศบาลต าบลทับกวาง 
  15. ต้องการให้เทศบาล  เพิ่มจุติดตั้งล าโพงกระจายเสียงตามสายให้ทั่วถึง 
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ปัจจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strength:S) 
จุดอ่อน 

(Weakness:W) 
สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

การบริหารจัดการ 
ภาวะผู้น า 

  ผู้บริหารเทศบาลมีความเข้มแข็งสามารถเช่ือมโยง
กับเครือข่ายชุมชนอย่างเหนียวแน่น  ท าให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับพนักงานของเทศบาล 

ระบบการจัดการและ
การตรวจสอบ 

  เทศบาลสามารถสร้างความโปร่งใสให้กับ
ประชาชนได้ รับรู้   ก่อให้ เกิดผลต่อภาพรวม
ภาพลักษณ์ของเทศบาล 

นโยบายและ
โครงสร้าง 

  มีความเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ  อ านาจหน้าที่
ชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ก าหนด 

กระบวนการในการ
ให้บริการ 

  มีความรวดเร็ว  ทันสมัยมากขึ้นที่ส าคัญคือมีการ
ให้บริการที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือ 

การจัดงบประมาณ   ยังไม่สามารถใช้งบประมาณเพื่อขับ เคลื่ อน
วิสัยทัศน์และแผนงานให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างพอเพียง 

การเปลี่ยนแปลง   มีแนวคิดในลักษณะตามสั่งตามนโยบายที่ยังไม่มี
ความพร้อมในการรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ของส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทัน 

การน าใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือ 

  ปัญหาด้านคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้
ความเข้าใจและยังไม่สามารถพัฒนาให้ทันต่อการ
ใช้เทคโนโลยี 

การพัฒนาองค์กร 
ทุนทางข้อมลู
สารสนเทศ 

   
ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการเช่ือมโยง
ระบบข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพโดนเฉพาะกับ
หน่วยงานอื่นที่ควรท างานแบบร่วมกัน  เป็นผลให้
เกิดความซ้ าซ้อนของงานไม่เกิดความประหยัด 

ทุนมนุษย์  สมรรถนะ  
ทักษะ 

  ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม
หน้าที่ของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์และกลยุทธ์  ท าให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อาจไม่บรรลุตามคาดหวังทั้งหมด 
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ปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strength:S) 
จุดอ่อน 

(Weakness:W) 
สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

ทุนทางวัฒนธรรม
และค่านิยมองค์กร 

  มีความรักองค์กร  ซึ่งมีผลดีหากมีการส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน 

การสร้างความเข้าใจ
กับชุมชน 
การประชาสัมพันธ์ 

   
 
มีการสื่อประชาสัมพันธ์การท างานของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง  และทั่วถึงแต่ก็เป็นผลดีในด้านการ
รับรู้ 

การเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วม 

  ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลซึ่งจะสร้างการ
ยอมรับและมีผลต่อความร่วมมือและบูรณาการ
ร่วมกัน 

กิจกรรมของเทศบาล   เทศบาลมีกิ จกรรมหลากหลายและมีความ
เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมให้กับต าบลทับกวาง 
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ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity:O) 
อุปสรรค 
(Threat:T) 

สถานการณ์ปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น 

สังคม 
วิถี  วัฒนธรรม  ค่านิยม 

   
ชุมชนยังคงมีสืบทอด  ประเพณีท้องถิ่นท าให้
ต าบลทับกวางยังมีวิถี  มีวัฒนธรรมมีค่านิยมที่ดี 

ความต้องการของ
ประชาชน 

  มีความหลากหลายและขัดแย้งท าให้การบริการ
ยากที่จะตอบสนองได้ทั่วถึง 

สุขภาวะชุมชน   ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมี
มาก  เนื่องจากแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่าง
ด้าว 

คุณภาพชีวิตของคนทับ
กวาง 

  การขนส่งมวลชนยังไม่สามารถรองรับความ
สะดวก  ปลอดภัย  และยังมีปัญหาเร่ืองขยะ  น้ า
เสียและภูมิทัศน์ 

การรวมตัวและ
เครือข่าย 

  หน่วยงานยังไม่มีการเช่ือมโยง  ยังอยู่ในลักษณะ
ต่างคนต่างท า  ขาดการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ระหว่างกันท าให้ขาดเอกภาพในการ
พัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การเมืองและกฎหมาย 
ทิศทางและนโยบาย
ของรัฐบาล 

   
ปรับเปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องท าให้การ
ปฏิบัติงานยากและไม่สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่
คาดหวัง 

กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ 

  ยังไม่สามารถเอื้อต่อการด าเนินงานโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับผู้น าชุมชน 

กระแสธรรมาภิบาล   เป็นวาระแห่งชาติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
คุณภาพ  ความโปร่งใสที่จะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในการท างาน 

เศรษฐกิจ 
การกินดีอยู่ดีของชุมชน 

  ยังถือได้ ว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

ภาวะหนี้สิน   คนส่วนใหญ่ยังเป็นภาวะหนี้สินและมีการใช้จ่าย
ไม่สมดุลกับรายรับ 

การจัดเก็บภาษี   มีความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีและการใช้ภาษี
ในการพัฒนาต าบลทับกวาง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

(SWOT Analysis) 
ของจังหวัดสระบุรี 

 
1. จุดแข็ง  (Strengths) 
 1.1 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) มีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ซ่ึงใช้ผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นจ านวนมาก  เช่น  โรงงานผลิตสุขภัณฑ์  โรงงานผลิตกระเบื้องเคลือบ 
  2) มีอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและนอกการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบทั้งที่เป็นผลผลิตทาง
การเกษตร  และทรัพยากรธรรมชาติ (หินปูน) ซึ่งมีในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเป็นจ านวนมาก  เช่น  โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  คอนกรีตผสม  โรงงานผลิตอาหารสัตว์  โรงงานผลิตภัณฑ์นม  การช าแหละ
สัตว์ปกี (ไก่) 
 1.2 ดา้นการคมนาคม 
  1) เป็นจุดเช่ือมโยงทางการคมนาคมจากกรุงเทพ ฯ สู่ภูมิภาค  ได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคตะวันตก  ท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าได้รับประโยชน์ 
  2) มีสภาพแวดล้อมและท าเลที่เหมาะสมกับการติดต่อกับทุก ๆ ภาคในประเทศไทย 
  3) มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสะดวกทั่วถึง 
 1.3 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  ทั้งด้านศาสนา  วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  2) มีสินค้าและของที่ระลึกประจ าจังหวัดที่สร้างช่ือเสียงและรายได้ประชาชน 
 1.4 ด้านการเกษตร 
  1) มีปริมาณน้ านมโคดิบมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
  2) มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรรองรับการเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก 
  3) มีแหล่งผลิตอาหารด้านพืช  ประมง  ปศุสัตว์  และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการบริโภคและ
ส่งออกที่ส าคัญของประเทศ 
 1.5 ด้านการสาธารณสุข 
  1) มีการน าภูมิปัญญาท้องถิน่  เช่น  แพทย์แผนไทย  การฝังเข็ม  มาใช้ในการบ าบัดรักษาใน
ลักษณะแพทย์ทางเลือก 
 1.6 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  1) มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าทางศาสนาทีม่ี
ช่ือเสียง 
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2. จุดอ่อน (Weakness) 
 2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) ขาดการพัฒนาระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนจะเข้าถึง 
  2) ขาดศูนย์บริการข้อมูลกลางของจังหวัด 
  3) ขาดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
อย่างจริงจัง 
  4) ระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  และน้ าประปา  ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุก
พื้นที่ 
 2.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  1) ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ 
  2) สถาบันทางศาสนายังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมน้อย 
 2.3 ด้านการเกษตร 
  1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีอยู่อย่างจ ากัด 
  2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินของตนเองต้องเช่าจากนายทุนหรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 
  3) ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร 
  4) เกษตรกรขาดความคล่องตัวในแหล่งสินทรัพย์เป็นทุนเนื่องจากระยะเวลาครอบครองที่ดิน 2 
ระยะรวม 10 ปี  จึงจะซื้อขายถ่ายโอนได้ 
 2.4 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) การประกอบอุตสาหกรรมกอ่ให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ า  ทางอากาศ  กากอุตสาหกรรม 
  2) รายได้ที่เป็นมูลค่าเพิ่มไม่เป็นผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้ประชาชนในจังหวัด 
  3) จังหวัดสระบุรีมีแหล่งอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  ท าให้ใช้พลังงานมาก 
 2.5 ด้านการศึกษา 
  1) ไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาต้องเรียนต่อต่างพื้นที่สูญเสีย  
รายได้ออกจากจังหวัด 
 2.6 ด้านสังคม 
  1)  จังหวัดยังไม่มีการให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมแบบพึ่ งพาตัว เอง                    
เช่น  สวัสดิการ  ชุมชน  สวัสดิการท้องถิ่น 
  2) จังหวัดขาดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
  3) คุณธรรมจริยธรรมของประชากรในจังหวัดสระบุรีลดลง 
  4) สถิติอาชญากรรมที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญมีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด 
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2.7 ด้านการท่องเที่ยว 
  1) ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ  เช่น  การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงการพัฒนา
เช่ือมโยง  เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวและการวางแผนด้านการเกษตร 
  2) จังหวัดสระบุรีไม่มีศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้า 
  3) ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  ไม่มีการจัดท าปฏิทินท่องเที่ยวที่แน่นอนป้ายบอก
ทางแหล่งท่องเที่ยวน้อย 
 2.8 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  1) จังหวัดสระบุรีไม่สามารถบริหารจัดการน้ ามาใช้ได้อย่างทั่วถึง 
  2) จังหวัดสระบุรียังไม่มีมาตรการที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3) แม่น้ าล าคลอง  ห้วย  หนอง  คลองบึง  ธรรมชาติขาดแคลนการปรับปรุงฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึง 
  4) พืน้ที่สีเขียวมีสถิติลดลง 
 2.9 ด้านคมนาคม 
  1) ขาดการจัดระบบผังเมืองที่ดี 
  2) ระบบการจัดการจราจรของจังหวัดสระบุรีไม่คล่องตัว 
  3) ระบบ CCTV ที่ใช้ในการจราจร 
3. โอกาส (Opportunity) 
  1) นโยบายอยู่ดีมีสุขและเศรษฐกิจพอเพียงจากรัฐบาลเปิดในการพัฒนาให้จังหวัดสระบุรี 
  2) ความต้องการในการตลาดของผลผลิตจากโรงงานในจังหวัดสระบุรีมีสูง 
  3) ต่างประเทศมีอุปสงค์ต่อผลผลิตข้าวสระบุรี 
  4) มีประชาชนและการสัญจรผ่านตามเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัดสระบุรีเป็นจ านวน
มาก 
  5) มีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง 
  6) มีการส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านสารเสพติดอย่างเข้มแข็ง 
  7) ภาวการณ์ก่อการร้ายและภาวะเศรษฐกิจ  และภัยธรรมชาติ  ท าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนมา
เที่ยวในจังหวัดสระบุรีเพิ่มมากขึ้น 
4. อุปสรรค (Threat) 
  1) แรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างถิ่นไม่ใช่คนในท้องที่จังหวัด 
  2) อารยธรรมตะวันตกท าลายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  วีถีการด ารงชีวิตของประชาชนไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
  3) คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  คุณภาพน้ าในแม่น้ าป่าสัก  คุณภาพอากาศในเขตชุมชนเมือง
และบริเวณใกล้เคียงแหล่งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศต่ ากว่ามาตรฐานและการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ 
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  4) ผู้เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายสร้างปัญหาทางความมั่นคง (ยาเสพติด  อาชญากรรม) 
  5) ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
  6) ทุกภาคส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน 
  7) การระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในและนอกประเทศ  เป็นอุปสรรคในการส่งออกไก่เนื้อ  
ท าให้สูญเสียทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้าน 
  8) ความเป็นอยู่โดยพื้นฐานความเป็นจริงของประชาชนส่วนใหญ่  ไม่มีอาชีพ  ไม่มีรายได้      
ไม่มีที่อยู่อาศัย  ไม่มีที่ท ากิน 
  9) จังหวัดสระบุรีเป็นที่พักพิงและรวมพลของชุมชนหรือกลุ่มคนของจังหวัดอื่นๆ ที่จะเข้าสู่
กรุงเทพฯ ก่อให้เกิดปัญหา 
  10) แรงงานนอกระบบ (ในจังหวัดสระบุรี) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดใน
ภาพรวม 
  11) มีการน าขยะสารเคมีจากนอกจังหวัดสระบุรีมาทิ้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
  12) ประเทศไทยไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

(พ.ศ.2553 – 2556) 
 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุรี (Vision) 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม  ได้แก่  จุดอ่อน (Weakness)  จุดแข็ง 
(Strength)  โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat)  ของจังหวัดสระบุรี  รวมทั้งทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน  สามารถก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสระบุรีได้ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระบุรี 
 “เป็นศูนย์กลางการขนส่ง  อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  สินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกและการท่องเที่ยว  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข” 
 
2. เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 
 เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 6 ประการ  
ดังนี้ 
 1. ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  และ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2. ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
 3. สังคมอยู่ดีมีสุข  มีสุขภาพดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ผู้ด้อยโอกาสได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 4. ระบบการบริหารจัดการขนส่ง  ปลอดภัยและมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนาที่ดี  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 6. ระบบราชการโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (Strategic Issue) 
 จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว  น ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรีได้ 7 ประเด็น  ดังนี้ 
 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยูด่ีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพื่อการส่งออก 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการขนสง่ (โลจิสติกส์) 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7  การเสรมิสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
“การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
1.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
1.2 เป้าประสงค์ 
 1.2.1 ด้านการเกษตร 
  1) เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2) ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
  3) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามีการพัฒนาอาชีพของตนเองเพิ่มขึ้นและมกีารรวมกลุ่มที่ย่ังยืน 
 4) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามีทักษะและประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถในการผลิต  สินค้า

ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 1.2.2 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) รายได้จากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน / SME เพิ่มขึ้น 
  2) ภาควิสาหกิจชุมชน  มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
  3) สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
  4) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคุ้มค่า 
 1.2.3 ด้านการศึกษา 
  1) ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3) มีแหล่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมและทั่วถึง 
  4) การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
 5) การบริหารจัดการด้านบุคลากรงบประมาณ  วิชาการ  สารสนเทศเป็นไปตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1.3.1 ด้านการเกษตรกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนเกษตรกรรม 4 4 4 4 
2) ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่าการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน 

80 80 80 80 

3) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดให้มีการปฏิบัติการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย 

50 50 50 50 

4) ร้อยละของเกษตรที่มีการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้น 10 10 10 10 

5) จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้ามี
คุณภาพและปลอดภัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 

1.3.2 ด้านอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์ SME / วิสาหกิจชุมชน 5 5 5 5 

2) จ านวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 30 35 40 45 
3) ร้อยละของจ านวนสถานที่ผลิตทีไ่ม่ท าให้เกิดปัญหามลพิษ 90 90 90 90 
4) สถานที่ผลิตสามารถลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 10 10 10 

5) สถานที่ผลิตมีระบบก าจัดของเสียที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 5 10 15 20 
1.3.3 ด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) จ านวนกลุ่ม/เครือข่าย ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 50 60 70 80 
2) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ 75 80 85 90 

3) ร้อยละของสถานศึกษาทีน่ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัด
การศึกษา 

75 80 85 90 

4) จ านวนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 50 50 100 100 
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5) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่
การปฏิบัต ิ

50 55 60 65 

1.4 กลยุทธ์หลัก 
 1.4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
 1.4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการ  การตลาด  และการประชาสัมพันธ์ 
 1.4.3 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลคา่เพิ่มในการประกอบอาชีพและการแข่งขัน 
 1.4.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ  ประชาชน  และชุมชน 
 1.4.5 เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
 1.4.7 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน 
 1.4.9 พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
“การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพ่ือการส่งออก” 

 
2.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
2.2 เป้าประสงค์ 
 2.2.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร  มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
 2.2.2 ภาคอุตสาหกรรมมีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
 2.2.3 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ 
 2.2.4 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2.2.5 ต้นทุนลดลง 
 2.2.6 บุคลากรของสถานประกอบการมคีวามรู้  ความสามารถ 
 2.2.7 อุปกรณ์การให้บริการทันสมัย 
 
2.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา 20 25 30 35 
2) ร้อยละของการลงทุนเพิ่มขึ้นตอ่ป ี 5 5 5 5 

3) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อป ี 5 5 5 5 
4) ร้อยละของความพึงพอใจของการบริการ 65 65 70 70 
5) ร้อยละของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลงได ้ 30 30 30 30 
6) จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อปี 100 100 100 100 

7) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย 5 5 5 5 
8) จ านวนเครือข่ายอุตสาหกรรม  หรือเกษตรเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 1 1 1 
9) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก 

5 5 5 5 
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2.4 กลยุทธ์หลัก 
 2.4.1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
 2.4.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
 2.4.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 2.4.4 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.4.5 การพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
 2.4.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการ  การตลาด  และประชาสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
“การพัฒนาการท่องเที่ยว” 

 
3.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
3.2 เป้าประสงค์ 
 3.2.1 รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 3.2.2 แหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
 3.2.3 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน 
 3.2.4 มีการเช่ือมโยงสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
 3.2.5 มีระบบเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
 3.2.6 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
 
3.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

5 5 5 5 

2) จ านวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อไป 2 2 2 2 
3) จ านวนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่มีความเช่ือมโยง 2 2 2 2 
4) จ านวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 2 2 2 
5) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในแต่ละปี 2 2 2 2 

 
3.4 กลยุทธ์หลัก 
 3.4.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
 3.4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการ  การตลาด  และประชาสัมพันธ์ 
 3.4.3 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลคา่เพิ่มในการประกอบอาชีพและการแข่งขัน 
 3.4.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
 3.4.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
 3.4.7 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 



 - 47 - 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
“การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
4.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
4.2 เป้าประสงค์ 
 4.2.1 สังคมเป็นอยู่เย็นเป็นสุข 
 4.2.2 สุขภาพดี  มีการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
 4.2.3 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.2.4 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.2.5 เครือข่ายระหว่างองค์กรที่เข้มแข็งเครือข่ายระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง 
 4.2.6 ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตอาสา 
 
4.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 90 92 95 95 
2) อัตราการตาย (ต่อการเกิด 1,000 คน) 7 6.5 6 5.5 
3) อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรพันคนลดลงร้อยละ 2 2 2 2 2 

4) สถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 5 5 5 5 5 
5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

5 5 5 5 

6) จ านวนสถานที่ส าหรับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการ
ปรับปรุงและจัดสร้างขึ้น (แห่ง) 

50 50 50 50 

7) ร้อยละของผู้กระท าผิดซ้ าลดลง 5 4 3 3 

8) ควบคุมคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน (คดี) 
ต่อประชากร (คน) 

155 155 155 155 

9) การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต
เทศบาล / นอกเขตเทศบาล 

15/30 15/30 15/30 15/30 

10) จ านวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ อปท. 50 60 70 80 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
11) ร้อยละของ อปท. ที่จัดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

50 55 60 65 

12) ร้อยละของ อปท. มีทีมกู้ชีพกู้ภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

60 70 80 90 

13) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชมรม / กลุม่ / เครือข่ายทางสังคม 5 5 5 5 
14) ร้อยละของคดีอุบัติเหตุจราจรลดลง 3 0 4 5 

15) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80 85 90 95 
16) จ านวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างด้านวัฒนธรรม  
คุณธรรมและจริยธรรม 

50 50 50 50 

17) จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม 10 15 20 20 
18) ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและความ
เสมอภาคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

98 99 100 100 

19) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

300 450 600 750 

20) ร้อยละของผู้บริหารที่มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

21) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 70 75 80 80 
22) ควบคุมคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน (คด)ี 1,362 1,362 1,362 1,362 
23) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 1,750 1,750 1,750 1,750 

24) จ านวนประชาชนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
4.4 กลยุทธ์หลัก 
 4.4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน  
 4.4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย 
 4.4.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
 4.4.4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม 
 4.4.5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 4.4.6 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.4.7 เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
“การบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์)” 

 
5.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
5.2 เป้าประสงค์ 
 5.2.1 การขนส่งปลอดภัย 
 5.2.2 ความสามารถในการแข่งขันสูง 
 5.2.3 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
 5.2.4 ระบบการบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์) มีสมรรนะเพิ่มขึ้น 
 5.2.5 บุคลากรด้านโลจิสติส์มีความรู้ 
 
5.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) ร้อยละของอุบัติเหตุของรถขนส่งที่เกิดจากสภาพทางหลวงสายหลัก
และสายรองลดลง 

2 3 4 5 

2) จ านวนผู้ประกอบการผลิตปูนซีเมนต์ที่สามารถลดต้นทุนคา่ขนส่งได้ 1 2 3 4 
3) ร้อยละของผู้ใช้บริการที่ได้รับความพึงพอใจ 50 60 70 80 

4) ระยะเวลาในการขนส่งลดลง 6 9 12 15 
5) ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 25 50 75 100 
6) การพัมนาระบบฐานข้อมูลขนส่ง 25 50 75 100 

 
5.4 กลยุทธ์หลัก 
 5.4.1 พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก  ทางน้ า  ทางราง  และระบบท่อ 
 5.4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
 5.4.3 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้กว้างขวาง 
 5.4.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ 
 5.4.5 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชน 
 5.4.6 ลดอุบัติเหตุเพิ่มวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ยานยนต์ 
 5.4.7 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้าด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน 



 - 50 - 

 5.4.8 สนับสนุนและจูงใจให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ  เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการในจังหวัด 
 5.4.9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
“การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” 

 
6.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
6.2 เป้าประสงค์ 
 6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์   ฟื้นฟูพัฒนาที่ดี 
 6.2.2 มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 6.2.3 ประชาชนใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน  ภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
 6.2.4 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.2.5 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
6.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟู 10 10 20 20 

2) ระดับของคุณภาพน้ าในแม่น้ าปา่สักอยู่ในเกณฑ์ดี ประเภท 
4 

ประเภท 
4 

ประเภท 
4 

ประเภท 
4 

3) ร้อยละจ านวนร้องเรียนเร่ืองด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไข 80 80 80 80 
4) ร้อยละของพ้ืนที่ดินได้รับการปรับปรุงดิน 30 40 60 75 

5) ร้อยละหมู่บ้านที่มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ 50 100 100 100 
6) ร้อยละของจ านวนความส าเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่ละโครงการ 90 90 90 90 
7) จ านวนสมาชิกเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) 

50 100 200 200 

8) จ านวนประชาชนที่ผ่านหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50 100 200 200 

9) จ านวนฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น 
(อปท.) 

2 4 4 3 

10) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร
ดินและน้ า 

100 200 500 500 
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6.4 กลยุทธ์หลัก 
 6.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า 
 6.4.2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 6.4.3 ฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและส่งเสริมการใช้ที่ดินตามหลักวิชาการ 
 6.4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าหนด 
 6.4.5 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4.6 พัฒนาฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 6.4.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
“การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

 
7.1 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพของจังหวัด 
7.2 เป้าประสงค์ 
 7.2.1 ระบบราชการโปร่งใส 
 7.2.2 ประชาชนมีส่วนร่วม 
 7.2.3 การบริการที่ดี 
 7.2.4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2.5 การประสานความร่วมมือ 
 7.2.6 เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ 
 7.2.7 ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 
7.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

53 54 55 56 
1) ร้อยละที่ลดลงจากการร้องเรียน 4 6 8 10 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของส่วนราชการที่แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการของรัฐ 

3 5 7 10 

3) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 85 85 85 

4) ระดับความส าเร็จของการบริหารศูนย์บริการร่วม 5 5 5 5 
5) จ านวนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมที่เพิ่มขึ้น 1 1 1 1 
6) จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่าย 100 120 140 160 

7) ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของระยะเวลา
มาตรฐานในการให้บริการประชาชน 

3 4 5 5 

8) ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมที่เพิ่มขึน้แต่ละปี 3 4 5 5 

9) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3 4 5 5 
10) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของจังหวัด 

3 4 5 5 
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7.4 กลยุทธ์หลัก 
 7.4.1 พัฒนาการบริหารและบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.4.2 พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 7.4.3 จัดระบบการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วได้รับความพึงพอใจ 
 7.4.4 พัฒนาศูนย์บริการร่วมให้ทันสมัย 
 7.4.5 เสริมสร้างเครือข่ายให้เข้าร่วมในการบริหารและการบริการ 
 7.4.6 จัดกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทุกภาคส่วน 
 7.4.7 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยลดต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ 
 7.4.8 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลกรในองค์กร 
 7.4.9 พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์การ 
 7.4.10 ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
 7.4.11 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบาย “ผู้บริหารเทศบาล” 
(นายกเทศมนตรีต าบลทับกวาง) 

 
นโยบายทางการเมอืง 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 2. มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมีความรวดเร็วต่อ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
นโยบายทางการบริหาร 
 1. ปรับปรุงการบริหาร  การจัดการ  สร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ 
 2. ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารและการบริการ 
 3. บริหารโดยเน้นความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ใช้ความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนา 
 
นโยบายพัฒนาสังคม 
 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สนับสนุนการศึกษาดูงานของชุมชนเพื่อน าความรู้มาพัฒนา
เทศบาลต าบลทับกวางของเรา 
 2. ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ที่ไม่มีรายได้และขาดผู้อุปการะให้ได้รับเบี้ยยังชีพตลอด
ชีวิต 
 3.ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  คนพิการ  หรือทุพพลภาพ  ให้สามารถพึ่งตนเอง
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
นโยบายเศรษฐกิจ 
 1. ส่งเสริมการอบรมและฝึกอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนสร้างความมั่นคั่งอย่างมั่นคง 
 2. จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) ในเขตเทศบาล 
 
นโยบายสาธารณสุข 
 1. จัดตั้งสาธารณสุขให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 2. สนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพื่อสุขภาพแข็งแรง 
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นโยบายสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดหา / ปรับปรุงสถานที่และระบบก าจัดขยะมลูฝอย  รวมทั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชน  โดยการ
ประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนกลาง 
 2. สภาพภูมิทัศน์ในเทศบาลต าบลทับกวางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและ
มีช่ือเสียงของอ าเภอแก่งคอย 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้  ดอกไม้ประดับ  ไม้ยืนต้นและรักษา
ความสะอาดให้เป็นระเบียบ  เพื่อให้บ้านเมืองสวยงาม 
 
นโยบายการศึกษา 
 1. สนับสนุนให้ชุมชนมีศูนย์รับฝากเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
 2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพื่อค้นหาเด็กเก่ง  เด็กดี  และเด็กอัจฉริยะ 
 3. จัดสร้างสนามกีฬาที่มาตรฐาน  และลานกีฬาชุมชน 
 
นโยบายพัฒนาสาธารณูปโภค 
 1. ปรับปรุง / ก่อสร้างถนน  ซอย  ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ (สาธารณะ) ให้ทั่วถึง 
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ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ผลิต   
    ภาคอุตสาหกรรม   
    เจ้าภาพ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.1 เสริมสร้างความเข็มแข้งของเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปาน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

1.3 สร้างฐานข้อมูลรวมของกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นประโยชน์ต่อด้านการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพด้าน
อุตสาหกรรม 

1.4 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐและเอกชน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ให้
มีความพร้อมปฏิบัติงานในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) 

1.5 สร้างอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดเพื่ออนาคต และผลักดันให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีเพื่ออนาคตและสร้าง
มูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ (Value Creation) 

1.6 สนับสนุนการจัดหาแรงงานและการพัฒนาวัตถุดิบส าหรับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

1.7 ประสาน ส่งเสริม และรณรงค์ให้สถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 
(ส่งเสริม Corporate Social Responsibilities) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
     เจ้าภาพ : จังหวัดนนทบุรี 

2.1  ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเน่ือง (ควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด) 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างภูมิปัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ 
และส่ิงแวดล้อม  

     ของกลุ่มจังหวัด 

2.3 มีระบบป้องกันและบ าบัดมลพิษท้ังทางน้ า ทางเสียง และทางอากาศ 

2.4 สร้างระบบป้องกันน้ าท่วมในเขตเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

2.6 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและท่ีอยู่อาศัย เพื่อป้องกันมลพิษ และก่อให้เกิดความร่มรื่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
3. การปรับโครงสร้างการท่องเท่ียวให้สมดุลและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
    เจ้าภาพ : พระนครศรีอยุธยา 

3.1 พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถพัฒนารูปแบบสินค้า และบริการ
การท่องเท่ียว เพื่อการสร้างรายได้ ให้คุ้มค่ากับการลงทุน 

3.2 สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูหรือพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียวของกลุ่มจังหวัดให้ยั่งยืนมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

3.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเพื่อเน้นการเพิ่มของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

3.4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด 

3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว 

3.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเท่ียว เพื่อผลักดันบทบาทของกลุ่มจังหวัดสู่เวทีโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
4.  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
     เจ้าภาพ  : จังหวัดปทุมธานี 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ทันสมัย และมี
คุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4.2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดโดยใช้มาตรการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.3 เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถ ทักษะในการพึ่งตนเองและสามารถท างานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด เพื่อการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

4.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดโดยใช้มาตรการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.6 ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านสังคมต่อชุมชน ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัด 

 

 



 - 60 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
5. พัฒนาการเกษตรแบบด้ังเดิม ให้เป็นการเกษตรปลอดภัย 
   เจ้าภาพ  : จังหวัดสระบุรี 

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันกลุ่มจังหวัด เพื่อน าไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและสร้างเครือข่ายการตลาด 

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มจังหวัด 

5.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัดเพื่อการพัฒนาการเกษตร 

5.4 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด 
6. บริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่าง

ภาค 
(Logistics) 

      เจ้าภาพ  : จังหวัดสระบุรี 

6.1 พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก ทางน้ า ทางราง และระบบท่อในกลุ่มจังหวัด 

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการ
จัดการขนส่ง และควบคุมมลภาวะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่ง 

6.3 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชนของกลุ่มจังหวัด 

6.4 ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขนส่งและ
การคมนาคมในกลุ่มจังหวัด 

6.5 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้าในกลุ่มจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน 

6.6 สนับสนุนและจูงใจให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการในกลุ่มจังหวัด 

6.7 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาการควบคุมและลดมลภาวะท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ขนส่งและการคมนาคมในกลุ่มจังหวัด 
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ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์  ดังน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
1. การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร 

1.1 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.2 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
1.3 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามีการพัฒนาอาชีพของตนเองเพ่ิมข้ึนและมีการ
รวมกลุ่มที่ยั่งยืน 
1.4 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามีทักษะและประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถใน
การผลิตสินค้าให้มี คุณภาพและปลอดภัย 
ด้านอุตสาหกรรม 
1.5 รายได้จากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
1.6 ภาควิสาหกิจชุมชน มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
1.7 ส่ิงแวดล้อมไม่เกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
 1.8 ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคุ้มค่า 
  
 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ  การตลาด  และการ
ประชาสัมพันธ์ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการประกอบ
อาชีพและการแข่งขัน 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ประชาชน และ
ชุมชน 
5. เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน 
9.  พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั เป้าประสงคจ์ังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 

 
 

ด้านการศึกษา 
1.9 ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.10 สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมและ
ท่ัวถึง 
1.12  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
1.13 การบริหารจัดการด้านบุคลากรงบประมาณ วิชาการ สารสนเทศ
เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.14 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพ่ือการ
ส่งออก 
 
 
 
 
 
 
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

2.1 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
2.2 ภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
2.3 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ 
2.4 มีมาตรฐานการปฏิบัติงา 
2.5 ต้นทุนลดลง 
2.6 บุคลากรของสถานประกอบการมี ความรู้ ความสามารถ 
2.7 อุปกรณ์การให้บริการทันสมัย 
 
3.1 รายได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3.2 แหล่งท่องเที่ยวและบริการได้รับการปรับปรุง 
3.3 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน 
3.4 มีการเชื่อมโยงสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3.5 มีระบบเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
3.6 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความเชี่ยวชาญ 
 

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ภาคอุตสาหกรรม 
2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
2.4 บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.5 การพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
2.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการ ตลาด และประชาพันธ์ 
 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการ  การตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ 
3.3 เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการ
ประกอบอาชีพและการแข่งขัน 
3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน 
3.7 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 4.1 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

4.2 สุขภาพดี มีการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
4.3 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.4 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
4.5 เครือข่ายระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง 
4.6 ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน 
4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่าย 
4.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
4.4 เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม 
4.5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.6 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.7 เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 - 66 - 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
5. การบริหารจัดการขนส่ง (โลจิสติกส์)” 5.1 การขนส่งปลอดภัย 

5.2 ความสามารถในการแข่งขันสูง 
5.3 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
5.4 ระบบการบริหารจัดการขนส่ง  (โลจิสติกส์) มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
5.5 บุคลากรด้านโลจิสติกส์มีความรู้ 
 

5.1 พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก ทางน้ าทางราง    
       และระบบท่อ 

5.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า 

5.3 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้กว้างขวาง 

5.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการโลจิสติกส์ 

5.5 พัฒนาระบบการขนส่งมวลชน 

5.6 ลดอุบัติเหตุเพ่ิมวิสัยทัศน์ของผู้ขับข่ียานยนต์ 

5.7 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้าด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเพ่ือการแข่งขัน 

5.8 สนับสนุนและจูงใจให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการในจังหวัด 

5.9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6.1 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาที่ดี 
6.2 มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
6.3 ประชาชนใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
6.4 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
6.5 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า 
6.2 ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน 
6.3 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ทรัพยากรดินที่เส่ือมโทรมให้กลับมาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ 
6.5 ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน 
6.6 ควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
6.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน 
6.8 ส่งเสริมให้ อปท. บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม
ในพ้ืนที่ตนเอง 
6.9 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการดูแลรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจาก   การประกอบการ 
6.10 จัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
6.11 จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมระดับอ าเภอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป้าประสงค์จังหวัด กลยุทธ์จังหวัด 
7. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

7.1 ระบบราชการโปร่งใส 
7.2 ประชาชนมีส่วนร่วม 
7.3 การบริการที่ดี 
7.4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
7.5 การประสานความร่วมมือ 
7.6 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7.7 ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

7.1 พัฒนาการบริหารและบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
7.3 จัดระบบการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วได้รับ
ความพึงพอใจ 
7.4 พัฒนาศูนย์บริการร่วมให้ทันสมัย 
7.5 เสริมสร้างเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและ
การบริการ 
7.6 จัดกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทุกภาคส่วน 
7.7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยลดต้นทุนของ
ทรัพยากรที่ใช้ 
7.8 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลกรในองค์การ 
7.9 พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์การ 
7.10 ส่งเสริมความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
7.11 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
6. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
7. การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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ตารางสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) , กลุ่มจังหวัด , จังหวัด 
และ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จงัหวัดภาค
กลางตอนบน กลุ่มที่ 3.1 

(สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี) 

 
ร่างยุทธศาสตรจ์ังหวัดสระบุร ี

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย  
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวะภาพและสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ 
 

1.   การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับ
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 

2.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3.  การปรับคุณภาพและโครงสร้างการท่องเที่ยวให้
สมดุลและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   

4.  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

5.  การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตร
ที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

6.  การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและ
บริการระหว่างภาค (Logistics) 

1.  การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดี 
มีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร 
เพ่ือการส่งออก 
3.  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
5. การบริหารจัดการขนส่ง (Logistics) 
6.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
7.  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. การพัฒนาบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ
สู่การบริหารจัดการที่ดี 

6. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
7. การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ

กระบวนการประชาสังคม 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. การพัฒนาการศึกษา  

 2.  การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีคุณภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  

 3.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์  

 4.  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข  

 5.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 6.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

2.  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ  

 2.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้   

      และผู้ด้อยโอกาส  

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข้งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ  

 4.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

 5.  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่  

 6.  ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

3.  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

     และส่ิงแวดล้อม 2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

      และส่ิงแวดล้อม  

 3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม  

 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 1.  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  

     ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      และวันส าคัญ  

      2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ  

      ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  

 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 4.  ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

5.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร 1.  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น  

     จัดการท่ีดี 2.  พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร  

 3.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  

 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

      ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  

 6.  ส่งเสริมการเรียนรู้  การบริหารจัดการท่ีดี  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

6.  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว 1.  ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว  
 2.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  
 3.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ
7.  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ 1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
     ประชาสังคม 2.  พัฒนาระบบการให้บริการ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
      การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน  
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บทที่  4 
วิสัยทัศน์  ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาล 

 
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง 

“ ทับกวางเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคพร้อม  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณธรรม 
เลิศล ้าการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหนา้  น้าพาคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

4.2 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวาง 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลทับกวางจึงก าหนดพันธกิจ  หลักการพัฒนาเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวาง
แนวทางพันธกิจ  หลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้ 
5. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย  สะอาด  สวยงามจัดระเบียบด้านจราจร    

การคมนาคม  สิ่งสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบล

ทับกวางให้มีความเป็นเลิศ  มุ่งสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

2. การสังคมสงเคราะห์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เยาวชน  เด็กและสตรี  
ให้มีคุณภาพการด ารงชีวิตที่ดี 

3. ประชาชนและหน่วยงานให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 
4. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร  

ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค 
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้ประชาชนมี

โอกาสได้รับการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกัน 
6. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
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7. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมส่งเสริมก าร
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 

8. จัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลให้มีปริมาณที่ลดน้อยลงและมีที่
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

9. จัดการด้านผังเมืองการจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบ 
10. พัฒนาองค์กร  โดยเสริมสร้างศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ค่านิยมและวัฒนธรรมในการ

ท างานให้กับบุคลากร  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้ 
14. พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  โดยการเสริมสร้างเครือข่ายให้กับผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
15. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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จุดมุ่งหมายเน่ืองการพัฒนาท้องถิ่น     
(Goals) 

ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 53-57 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

1) ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับความ
สะดวกสบายจากสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ี เ พียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

1 )  ระบบสาธ าร ณูปก ารโภค 
สาธารณูปการครอบคลุมพ้ืนท่ี
ร้อยละ 50 

50% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. การสังคมสงเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เยาวชน  เด็กและสตรี  ให้มี
คุณภาพการด ารงชีวิตท่ีดี 

1) จ านวนโครงการในเทศบัญญัติด้าน
การสังคมสงเคราะห์ส าหรับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เยาวชน  เด็ก
และสตรี   
 
2) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
เยาวชน  เด็กและสตรีท่ีได้รับบริการ
ด้านสวัสดิการ 

1) จ านวนโครงการในเทศบัญญัติ
ด้านการสังคมสงเคราะห์ส าหรับ
กลุ่ ม ผู้ด้ อ ยโอกาส   ผู้ สู ง อ า ยุ  
เยาวชน  เด็กและสตรี  มีจ านวน 
10 โครงการต่อปี 
2 )  ผู้ ด้ อ ย โ อ ก าส   ผู้ สู ง อ า ยุ  
เยาวชน  เด็กและสตรี ท่ีได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ  มีจ านวน 
50% ของท้ังหมด 

50
โครงการ 

/ ปี 
 
 

50% 

10
โครงการ 

/ ปี 
 
 

10% 
 

10
โครงการ 

/ ปี 
 
 

10% 

10
โครงการ 

/ ปี 
 
 

10% 

10
โครงการ 

/ ปี 
 
 

10% 

10
โครงการ 

/ ปี 
 
 

10% 

3. ประชาชนและหน่วยงานให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

1 )  ร้ อ ย ล ะ ข อ งป ร ะ ช า ชนห รื อ
หน่วยงานท่ี เข้ าร่วมกิ จกรรมของ
เทศบาล 

1) ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเข้า
ร่ ว มกิ จ ก ร รมของ เทศบ าล มี
จ านวน 80% ของประชาชนหรือ
หน่วยงานท้ังหมด 

80% 60% 65% 70% 75% 80% 

4 .  ส่ ง เ สริ มด้ านการส าธ ารณสุ ข   โดยการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร  ท้ัง
การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค 

1) จัดให้มีหน่วยบริการด้านสุขภาพ
เบ้ืองต้นท้ังด้านส่งเสริมป้องกันฟ้ืนฟู
คร อบคลุ มประชา ชน ใน พ้ืน ท่ี ท่ี
รับผิดชอบ 

1) จ านวนการออกหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพเบ้ืองต้น 

60 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 
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จุดมุ่งหมายเน่ืองการพัฒนาท้องถิ่น     

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 53-57 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมกัน 

1) ร้อยละของคุณภาพการศึกษา 1) คุณภาพการศึกษาร้อยละ 50 % 50% 10% 10% 10% 10% 10% 
2) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  

2) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน – แห่ง 
5 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

6. ประชาชนได้รับบริการด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 1) จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยความ
รวดเร็วและทันสมัย 

1 )  จ านวนโครงการต ามเทศ
บัญญั ติ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ งด้ ว ยความ
รวดเร็วและทันสมัยจ านวน 10 
โครงการ 

10 
โครงการ 

/ ปี 

2 
โครงการ 

/ ปี 

2 
โครงการ 

/ ปี 

2 
โครงการ 

/ ปี 

2 
โครงการ 

/ ปี 

2 
โครงการ 

/ ปี 

7. อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  พร้อมส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ 

1 )  จ านวนกิ จกรรมเ ท่ียวกับกา ร
ส่ง เสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมท่ีจัด 65 ครั้ง 13 ครั้ง  13 ครั้ง 13 ครั้ง 13 ครั้ง  13 ครั้ง 

8. จัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาลให้มีปริมาณลดน้อยลงและมีท่ีรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

- การจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลให้มีปริมาณน้อยลง 
- มีท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอยอย่าง
เพียงพอ 

- การจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีปริมาณ
น้อยลง 
- มีท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
อย่างเพียงพอ 

90% 65% 70% 80% 80% 90% 

9. จัดการด้านผังเมืองการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นระบบ 

- การจัดผังเมืองและระบบการจราจร
ใ ห้ มี รู ป แ บ บ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

- ในการจัดผัง เ มืองและระบบ
ก า ร จ ร า จ ร ยั ง ไ ม่ มี รู ป แ บ บ
มาตรฐานและประสิทธิภาพ 

100% 50% 65% 75% 85% 100% 
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จุดมุ่งหมายเน่ืองการพัฒนาท้องถิ่น     

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 53-57 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
10. พัฒนาองค์กร  โดยเสริมสร้างศักยภาพความรู้ 
ความสามารถ  ค่านิยม  และวัฒนธรรม  ในการท างาน
ให้กับบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. จ านวนครั้งของการเข้ารับการศึกษา
ดูงาน 

การจัดอบรมศึกษาดูงาน 15 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการด าเนินการพัฒนา
ของเทศบาล 

2. จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน จัดท างบประมาณและ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ จ านวนไม่
น้อยกว่า 10 ครั้ง / ปี 

75 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 15 ครั้ง 

11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1) จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องกับการมีคุณภาพชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 )  จ านวนโครงการต ามเทศ
บัญญั ติ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บก า ร มี
คุณภาพ ชีวิ ตและทรั พย์ สิ น มี
จ านวน 5 โครงการ 

5 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

12. พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
อย่างต่อเนื่อง 

- ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
- การบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส 

- ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
-การบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส 

100% 65% 75% 85% 95% 100% 

13. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพเป็นขีดความสามรถในการแข่งขันมี
รายได้เพ่ิมขึ้นและพ่ึงตนเองได้ 

1) ร้อยละของบุคคลในวัยท างานท่ี
ว่างงาน 

1) บุคคลในวัยท างานท่ีว่างงานมี
จ านวน 10% ของบุคคลในวัย
ท างานท้ังหมด 

10% 20% 18% 15% 12% 10% 

2) ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้
มากกว่ารายจ่าย 

2) ครัวเรือนท่ีมีรายได้มากกว่า
รายจ่ายมีจ านวน 70% ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 

70% 55% 60% 65% 67% 70% 

14. พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  โดยการสร้าง
เครือข่ายให้กับผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- สร้างเครือข่ายประชาธิปไตยให้กับ
ชุมชน 32 ชุมชนและผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 กลุ่ม 

-  ปร ะช าชนได้ รั บรู้ ถึ ง แน ว
ทางการพัฒนาประชาธิปไตยให้
ครอบคลุม 

100% 65% 75% 85% 95% 100% 
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จุดมุ่งหมายเน่ืองการพัฒนาท้องถิ่น     

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน  
(Bsaeline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 53-57 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
15.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 จ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา
และนันทนาการ 

กิจกรรมท่ีก าหนดให้จัดขึ้นในแต่
ละปี 

50 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 
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บทที่  5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

 
 เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  เพื่อให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  รวมถึงศักยภาพของเทศบาล  และมุ่งที่จะพัฒนาทั้งในด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน  ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้           
7  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 1.1 แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงรักษาถนน  ทางเท้า  สะพาน  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า 
1.2 แนวทางการปรับปรุง  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 
1.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  อาคารบริการชุมชนและสังคม 
1.4 วางผังเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
1.5 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.6 ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพระบบประปา 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 
2.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  สถานท่ีท่องเท่ียว 
2.3 ส่งเสริมอาชีพ  และเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
2.6 แนวทางการพัฒนาสถานธนานุบาล 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

สถานธนานุบาล 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 3.1 ให้การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

3.2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีผักผ่อนหย่อนใจ 
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา  ท้ังในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.2 อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญต่าง ๆ  
4.3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษา 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ปรับปรุง  พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
5.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเสีย  และน้ าท้ิงจากชุมชน 
5.4 พัฒนาให้พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลมีความสะอาด  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบสวยงาม 
5.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6.1 แนวทางการพัฒนาป้องกัน  รักษาและส่งเสริมสุขภาพ  อนามัยของประชาชน 
6.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

7.1 พัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
7.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.3 ปรับปรุง  พัฒนางานบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
7.5 สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7.6 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.7 พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
7.8 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 
7.9 พัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

ทุกกอง 
ทุกกอง 
ทุกกอง 
กองคลัง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 



 
 

 - 87 - 

บทที่ 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 การติดตามประเมินผลโครงการ  เป็นขั้นตอนในการน าโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ  โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธ์ิ  และวัดระดับความส าเร็จ / 
ความล้มเหลวของการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548  ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การ
ด าเนินงานตามโครงการ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้
ก าหนดไว้  เทศบาลต าบลทับกวางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าโครงการต่างๆ     
เพื่อบริหารงานท้องถิ่น  และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  เทศบาลต าบลทับกวางจึงได้ก าหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  มีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล  
ดังนี ้
  1. ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  2. ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
  3. ก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 
1. ก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ก าหนดให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ใน
การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ทั้งในส่วนที่ก าลังด าเนินการ  อยู่ในระหว่างด าเนินการ    
และด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น  และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการ  คณะท างานในการติดตามประเมินผลเพื่อทราบและหา
แนวทางในการด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ด าเนินการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลทับกวาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  หัวหน้าส่วนการบริหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีจ านวนและหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ซึ่งเทศบาลต าบลทับกวาง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทับกวางตามค าสั่งต าบลทับกวาง  ที่    623/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551    ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  รุจิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
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2. นายไตรรงค์  มงคล  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3. นายวุฒิ   วงค์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4. นายจันที  สีมาลา  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
5. นายวิฑูรย์  โคตรรวีระ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
6. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรรมการ 

      โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
7. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 

      โรงเรียนบ้านซับบอน  
8. นางละเอียด  ด้วงทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
9. นายสีหา  พรมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายพิมพา  ศรียา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11. นายมานพ  หร่ังกิจ  รก. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการเทศบาลฯ 

 
 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ทับกวางดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บ ริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามฟอร์ม  แล้วจัดส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

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

3. เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และข้อ 2) 
แล้วตรวจสอบเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการปีถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเทศบาล 
เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จแผนพัฒนาเทศบาล  ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อหาข้อสรุป

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร  โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร    
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่  การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการ  ที่จะน ามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) 
ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซ่ึงมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียง
กับโครงการที่ได้ท าการประเมินผลดังนี้ 

ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาเทศบาล  ในแต่
ละปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

1) การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
 เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

ด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

เป็นการติดตามและประเมินผล  กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลรวมถึงการ
สรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 

3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
สามารถด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ซึ่งรวมถึง
การจัดหาสิ่งของหรือการใช้บริการที่ผลิตโดยหน่วยงานของเทศบาล  ให้กับประชาชนว่าได้ตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่  ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมายและตัวช้ีวัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเคร่ืองมือที่จะน าไป
ติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ  

4) การติดและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
  เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์จากสิ่งของหรือบริการที่
จัดท าหรือผลิตโดยหน่วยงานของเทศบาล  อันเป็นผลที่เกิดจากผลผลิตของเทศบาลที่ก าหนดในแต่ละโครงการ
และกิจกรรมหรือไม่ 
  ทั้งนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่  เพียงใด  และหากไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  สาเหตุ  ปัญหา  อุปสรรค  คืออะไร  เพื่อจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและ
กิจกรรมดังกล่าว  มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในระบบติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจดัท าแผน 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหาร 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ ์
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเม่ือ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

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

 - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 
 - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น
มาณ 

ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 
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การก าหนดห้วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลทับกวาง  ได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  ตามแผนพัฒนา
เทศบาลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ในช่วงการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 
1 คร้ัง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  น าเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และการประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามผลประเมินผลครั้งที่ 1 
 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ที่ก าหนด
ช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ  ไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี 
 การติดตามผลประเมินผลครั้งที่ 2 
 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการน าแผนไปปฏิบัติ  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายนของทุกปี 
 การรายงานและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม  เป็นการน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการได้รับทราบ
และน าไปสู่การจัดท ารายงานเสนอต่อสภาและปิดประกาศให้ประชาชนนทราบ 
 
แสดงระยะเวลา / ช่วงเวลาด าเนินการในกาติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ครั้งที่ 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 

            

ติดตามประเมินผล 
ครั้งที่ 2 

            

การรายงานผล          * * * 
 
 


