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ค าน า 
แผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .  25 ๖๐ -256๒) เทศบาลต าบลท่าไม้   จัดท าขึ้นตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการใช้ระยะเวลาระหว่างปี                 
พ.ศ. 25๖๐ ถึง ปี พ.ศ.256๒ ซึ่งได้จัดท าให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนชุมชน  อีกท้ังยังให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
นโยบายของรัฐบาลแผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้
ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย มาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว 

เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เทศบาลต าบลท่าไม้  จะใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและน าโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไป
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนโครงการพัฒนาในปี
ท่ีสองและปีท่ีสามของแผนพัฒนาสามปี  ต้องเป็นโครงการพัฒนาท่ีต้องท าต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปี
แรก ต่อไป 

 

       
                             เทศบาลต าบลท่าไม้ 
             มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
               หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า         ๑ 
             
ส่วนที่ ๒  สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ           ๘ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา          ๑๕ 

         
ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ                         ๑๙ 

 บัญชีโครงการพัฒนา 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 
ส่วนที่ ๕ แนวทางการติดตามประเมินผล                                   ๙๗ 
 
ภาคผนวก การประเมินคุณภาพของแผน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
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-๑- 
ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
ลักษณะของแผนพฒันาสามป ี

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไป
จัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  ๒  ประการ  คือ 

๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผน
ชุมชน  อีกท้ังยังให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบาย
ของรัฐบาลแผนงานด้านความมั่นคง  ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

๒. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

๓. เป็นเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ ประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๑. เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
๒. เพื่อก าหนดศักยภาพของเทศบาลอย่างเป็นระบบ 

           ๓. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณและ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
๔. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและน าโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี ไปเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



-๒- 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  
1. การเตรียมการจัดท าแผน 

1.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาน าเรียนคณะผู้บริหาร  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์  
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี  พ.ศ.25๖๐ ถึง พ.ศ.256๒ 
ผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว  เพื่อเป็นการก าหนด
ทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 จัดประชุมประชาคมต าบล/ประชาคมเมืองหรืออาจร่วมจัดประชาคม  เพื่อทบทวนแผนชุมชน
และแผนพัฒนาหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และช้ีแจงท าความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน  หมู่บ้าน 

1.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาแจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น  
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ในครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกัน
ดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี   เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)  ให้ ท่ีประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและ  โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้  ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป  จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนาท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมท้ังก าหนดโครงการ/
กิจกรรม  ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้   

2.3 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  ส านัก/กอง/ส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของแต่ละส านัก/กอง/ส่วน  เพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาด าเนินการบูรณาการ
แผนพัฒนาสามปี  จากทุกส านัก/กอง/ส่วนให้เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อไป 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี

จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ี 
 
 



-๓- 
เลือกว่า  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  
เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT  
(การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) ได้ 
  3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  ดังนี้  

1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและน าเสนอท่ี

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ(ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย)       

2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วให้ท่ีประชุมตามข้อร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ชุมชน  ให้ห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 

ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดขึ้นใหม่  ก็อาจก าหนดขึ้นได้  แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนา  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
  3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีหลายแนวทางการพัฒนา  ซึ่งล้วนแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน  แต่ท่ีประชุมตามข้อ 1  จะต้องร่วมกันจัด
เรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา   

วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี  ต้ังแต่วิธีง่าย ๆคือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับหรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  เพราะ

ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
4. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของส านัก/กอง/ส่วนที่เก่ียวข้อง 

หลังจากด าเนินการการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว  ส านัก/กอง/ส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะต้องน าเอายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและข้อมูลดังกล่าวไป
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของแต่ละส านัก/กอง/ส่วน  เพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท า
แผนพัฒนาด าเนินการบูรณาการเป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  

หลังจากท่ีส านัก/กอง/ส่วนต่างๆ  ส่งแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละส านัก/กอง/ส่วนให้หน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาแล้ว  ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณา 



-๔- 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีแต่ละส านัก/กอง/ส่วนส่งมา  โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี 
6. การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  
ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
7. การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

7.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 บทน า 
 ส่วนท่ี ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
      ท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ส่วนท่ี ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี ๔  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ส่วนท่ี ๕  แนวทางการติดตามประเมินผล 
เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยน าเสนอดังนี้ 
  1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  องค์องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  สภาพทั่วไป 
  ๒.๒  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒.๓  ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๔  ด้านสังคม 
  ๒.๕  ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒.๖  ด้านการเมืองและการบริการ 
  ๒.๗  ด้านการคลัง   

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

  ๓.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ 
                            อุปสรรค) 
  ๓.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ๓.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 



-๕- 
ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

          ๔.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          ๔.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

      ผ  01  บัญชีโครงการพัฒนา 
        ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
        ผ  03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ ๕ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
          ๕.1  กรอบและแนวทางการในการติดตามและประเมินผล 
          ๕.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
          8.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 
           8.2  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่ อน  แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้  
           
 
 

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



-๖- 
แผนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ก 

 



 
  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  
ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ส่วนที่  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
1.  สภาพทั่วไป 

1.1  ลักษณะที่ต้ัง 
 เทศบาลต าบลท่าไม้  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  มีช่ือว่า  “สุขาภิบาลท่าไม้” ได้จัดต้ังขึ้น  เมื่อวันท่ี  
6  พฤศจิกายน 2533  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 107  ตอนท่ี 222  หน้า  9300   ต่อมา
ได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น “เทศบาลต าบลท่าไม้”  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116 ตอนท่ี 9 ก. 
วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2542 ”โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 25  พฤษภาคม  2542  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้
รวมกับเทศบาลต าบลท่าไม้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี   9  กรกฎาคม  2547  ปัจจุบัน  
ส านักงานต้ังอยู่ท่ี  99  หมู่ท่ี  9ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ี 17.712 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่ามะกา  8  กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  33  กิโลเมตรและ 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร  92  กิโลเมตร   

พื้นท่ีของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ      จรด ต าบลท่ามะกา 

  ทิศตะวันออก  จรด ต าบลยางม่วง, ต าบลดอนขม้ิน 
  ทิศตะวันตก  จรด แม่น้ าแม่กลอง 
  ทิศใต้   จรด เทศบาลต าบลลูกแก 

เว็บไซต์ เทศบาลต าบลท่าไม้  www.Thamaikan.go.th.  
  E-mail address: admin @ Thamaikan.go.th.  
 โทร. 034-541775  แฟกซ์ 034-543024 

1.2  ประชากร 
 จ านวนสถิติประชากรจากทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ณ เดือนมกราคม พ.ศ.255๙ 
มีจ านวนประชากรชาย  4,6๒5  คน หญิง  4,8๓๑คน รวมท้ังส้ิน 9,๔๕๖  คน  รวม  3,๕๙๘ ครัวเรือน  
 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ 1 บ้านลาดปลากราย 636 6๔๒ 1,27๘ 36๘ 
หมู่ 2 บ้านกระต่ายเต้น 42๑ 4๑๙ 840 2๕๘ 
หมู่ 3 บ้านทุ่งฝืด 3๘๖ 4๔๗ 8๓3 23๖ 
หมู่ 4 บ้านท่าหว้า 2๒๖ 2๖๖ ๔๙๒ 31๘ 
หมู่ 5 บ้านท่าไม้ 3๑0 3๑๗ 6๒๗ 4๒๙ 
หมู่ 6 บ้านศาลาท่าไม้ 7๗๒ 7๔๘ 1,5๒0 6๗๑ 
หมู่ 7 บ้านคร้อพนัน 7๓๑ 7๕๒ 1,4๘๓ ๕0๖ 
หมู่ 8 บ้านรางโป่ง 3๑๑ 32๒ 6๓3 2๙๑ 
หมู่ 9 บ้านดอนแจง 3๙๘ 3๘๗ 7๘๕ 2๘8 
หมู่ 10 บ้านโรงหีบเล็ก 4๓๔ 5๓๑ 96๕ 2๓0 

รวม 4,6๒๕ 4,8๓๑ 9,๔๕๖ 3,๕๙๘ 

mailto:nontat2008@hotmail.com
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2.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.1 การคมนาคม  การจราจร 
การคมนาคมของเทศบาลต าบลท่าไม้ใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลัก เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์โดย

มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ  ดังนี้  
 -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323โดยตัดผ่านทางตอนใต้ของเทศบาลในแนวทิศตะวันตก 
 - ทางรถไฟสายตะวันตก  จากกรุงเทพมหานคร  (ธนบุรี)  ถึงสถานีน้ าตกผ่านเทศบาลต าบลลูกแกเข้า
สู่เทศบาลต าบลท่าไม้  แต่ไม่มีสถานีรถไฟภายในเทศบาลต้องลงท่ีสถานีบ้านลูกแก  เทศบาลต าบลลูกแก 

2.2 การประปา 
 เทศบาลต าบลท่าไม้มีประปาเป็นของตนเอง  และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริการน้ าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการผลิตและจ่ายน้ าประปา   
 2.3 การไฟฟ้า  
 การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  นับว่าพอเพียงท้ังในปัจจุบันและอนาคต  โดยมีสถานท่ี
ท าการไฟฟ้าต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนให้บริการไฟฟ้ากับประชาชนครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลและได้ด าเนินการ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะแนวเขตถนนและแนวเลียบคลองชลประทานทุกพื้นท่ี  

2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

ส านักงานบริการโทรศัพท์ 
 โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลมีให้บริการอย่างท่ัวถึง ซึ่งเทศบาลฯได้ด าเนินการประสานกับทาง
องค์การโทรศัพท์เพื่อติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะทุกพื้นท่ี  เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น 

บริษัทไปรษณีย์ไทย  จ ากัด 
 เทศบาลไม่มีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขเป็นของตนเอง  มีเพียงตู้ไปรษณีย์บริการ  หากจะใช้บริการ 
โทรเลข  ธนาณัติ  หรือบริการอื่นสามารถไปใช้บริการได้ท่ีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขสาขาท่ามะกาในเขต
เทศบาลต าบลท่ามะกา หรือท่ีท าการไปรษณีย์สาขาลูกแกในเขตเทศบาลต าบลลูกแก   

ระบบกระจายเสียง 
           ในปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าไม้มีระบบเสียงตามสายเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี และได้ด าเนินการวางแผนท่ีจะติดต้ังในครอบคลุมท่ัวทุกเขตพื้นท่ี 
          ระบบกล้องวงจรปิด 
        เทศบาลต าบลท่าไม้ มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในชุมชนเขตเทศบาล  26 จุด และให้บริการติดต้ัง
ทุกชุมชน 
 

     หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
           ท่ีมีการบริการประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  คือ  ยอดแหลมนิวส์  มติกาญจน์  ท้องถิ่น
กาญจน์ ข่าวภูมิภาคข่าวอาชญากรรม 

2.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้มีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การ

ท าการเกษตรกรรมท้ังการปลูกพืชไร่ พืชสวน ท านาและป่าไม้ ราษฎรในท้องถิ่นจึงมีอาชีพในการท า
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 



-๑๐- 
3.  ด้านเศรษฐกิจ 

3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลท่ีส าคัญ ได้แก่ การค้าขาย ซึ่งมีท้ังการค้าปลีกและการ 
ค้าส่งการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ  และ  การรับจ้างท่ัวไป   

3.2 การเกษตรกรรม   
 เนื่องมาจากสภาพของดินในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  เป็นดินท่ีมีศักยภาพสูงปานกลางถึงสูงมาก 
ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวและร่วนซึง่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพัดมาจึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก  
มีการระบายน้ าเร็วลักษณะดินดังกล่าวครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ามะกาเหมาะแก่การปลูกข้าว 
พืชไร่  ผักและผลไม้  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  จึงปลูกพืชดังกล่าวเป็นอาชีพหลัก  แรงงานในภาค
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้มาจากสมาชิกในครัวเรือน ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านท่ีว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นท่ี
ของตนเอง  โดยการน าเครื่องจักรมาช่วยในการเพาะปลูก ส าหรับแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้มา
จากพี่น้องท่ีว่างเว้นจากฤดูท านาหรือเกษตรกรรมอื่นๆและแรงงานของประชากรในท้องถิ่นภายในเทศบาล
หรือต าบลหรืออ าเภอและจังหวัดอื่น ๆ ท่ีใกล้เคียง  

3.3 การอุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้มีอุตสาหกรรมท่ีส าคัญคือ อุตสาหกรรมน้ าตาลซึ่งปัจจุบันมีอยู่ จ านวน  2 

โรงงาน คือ บริษัทโรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด และบริษัทโรงงานน้ าตาลไทยกาญจนบุรี และอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมประเภทต่างๆ 

3.4 การพานิชยกรรม/การบริการ 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตหมู่ท่ี 6,7 และ 8  ส่วนใหญ่จะ

เป็นกิจการประเภทค้าขายของเบ็ดเตล็ด รองลงมาได้แก่กิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและและการผลิตน้ าด่ืม
เพื่อนสตรีของชุมชน หมู่ 6 และการผลิตน้ าด่ืมวรพล  หมู่ 7 

3.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

ส าคัญมีเพียงล าแม่น้ าแม่กลองและศาสนสถาน ซึ่งประชาชนใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นศูนย์รวมใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลงานประเพณีทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4. ด้านสังคม  

4.1 ชุมชน  ชุมชนภายในเขตเทศบาล  มีจ านวน  11  ชุมชน  ประกอบด้วย 
1.  ชุมชนท่ี 1   ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา              หมู่ท่ี ๑   พื้นท่ีประมาณ 1.649 ตารางกิโลเมตร 
2.  ชุมชนท่ี 2   ชุมชนบ้านกระต่ายเต้น          หมู่ท่ี 2   พื้นท่ีประมาณ 2.09   ตารางกิโลเมตร 
3.  ชุมชนท่ี 3   ชุมชนทุ่งพัฒนา                   หมู่ท่ี 3   พื้นท่ีประมาณ 3.31   ตารางกิโลเมตร 
๔.  ชุมชนท่ี ๔   ชุมชนบ้านท่าหว้าพัฒนา         หมูท่ี่ ๔ พื้นท่ีประมาณ 1.234 ตารางกิโลเมตร                            
5   ชุมชนท่ี ๕   ชุมชนพัฒนาห้ารุ่งเรือง           หมู่ท่ี ๕  พื้นท่ีประมาณ 0.52   ตารางกิโลเมตร 
6.  ชุมชนท่ี 6   ชุมชนริมคลองร่วมใจพัฒนา    หมู่ท่ี ๖   พื้นท่ีประมาณ 1.122 ตารางกิโลเมตร 
7.  ชุมชนท่ี ๖   ชุมชนศาลาท่าไม้ร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 6   พื้นท่ีประมาณ     -     ตารางกิโลเมตร 
8.  ชุมชนท่ี 7   ชุมชนคร้อพนันพัฒนา           หมู่ท่ี 7   พื้นท่ีประมาณ 1.58   ตารางกิโลเมตร 
9.  ชุมชนท่ี 8   ชุมชนรางโป่งหัวหินร่วม         หมูท่ี่ 8 พื้นท่ีประมาณ 0.653 ตารางกิโลเมตร 
10.ชุมชนท่ี 9   ชุมชนร่วมมือพัฒนา              หมู่ท่ี ๙ พื้นท่ีประมาณ ๐.๖๘๓ ตารางกิโลเมตร 
11.ชุมชนท่ี 10 ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา            หมู่ท่ี 10  พื้นท่ีประมาณ 2.62   ตารางกิโลเมตร 
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4.2 การศึกษา 

 เทศบาลต าบลท่าไม้มีสถานศึกษา 2 แห่ง เป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐบาล คือ  
โรงเรียนวัดคร้อพนันและโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคร้อพนัน มีจ านวนนักเรียน  50 คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น มีนักเรียนจ านวน  57  คน 

๔.๓ การศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์บ้างประมาณ

ร้อยละ 8  ซึ่งในเขตเทศบาลมีศาสนสถานท่ีส าคัญเป็นวัดพุทธ 2 แห่ง วัดคริสต์  1  แห่ง สุสานอีก  1  แห่ง  
 1.  วัดกระต่ายเต้น   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 บ้านกระต่ายเต้น 

2.  วัดคร้อพนัน       ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านคร้อพนัน 
3.  วัดโรมันคาทอลิกท่าหว้า  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9  บ้านดอนแจง 
ประชาชนต่างใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  งานบุญ บวชสามเณรภาค

ฤดูร้อน งานประเพณี เช่น  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง  วันขึ้นปีใหม่  วันวิสาขบูชา  วังสงกรานต์ และฯลฯ  
นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ  ของประชาชนในเขตเทศบาล 

4.4 กีฬา  นันทนาการ  การพักผ่อน 
เทศบาลต าบลท่าไม้มีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกก าลังเล่นกีฬา จ านวน 3 แห่ง ซึ่ง

สามารถใช้เป็นสถานท่ีเล่นกีฬาได้หลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ  เป็นต้น คือ 
1.  สนามกีฬาโรงเรียนวัดคร้อพนัน     หมู่ 7  ต าบลท่าไม้ 
2.  สนามกีฬาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  หมู่ 2  ต าบลท่าไม้ 
3.  ลานกีฬาหลังส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ 7  ต าบลท่าไม้ (อาคารหลังเก่า)            
4.5 การสาธารณสุข 
สุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางไม่มีโรคติดต่อท่ีร้ายแรงระบาดในต าบล  โรคท่ีเป็น

กันมากได้แก่  โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ไข้หวัดในเด็กเล็กเนื่องจากความแตกต่างทางอากาศ  
โรคอุจจาระร่วง  โรคปอดอักเสบ  ไข้เลือดออก  โรคอาหารเป็นพิษ  นอกจากนี้ยังมีโรคเกี่ยวกับช่องปาก  เช่น  
โรคฟันผุและเหงือกอักเสบ        

ด้านการวางแผนครอบครัวประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและขอรับบริการ 
ด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขมูลฐานในเคหะสถานและชีวิตประจ าวันประชาชนยังขาดความรู้และ

การปฏิบัติท่ีดี  เช่น  การจัดบ้านเรือน  คอกสัตว์  สภาพแวดล้อมและการก าจัดของเสียและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกวิธี 
การบริการสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีสถานบริการสาธารณสุขเพียง

แห่งเดียวคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระต่ายเต้น โดยให้การบริการพยาบาลเบ้ืองต้นและให้
ค าแนะน าด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ในเขตเทศบาล  คือ  เจ้าหน้าท่ีอนามัยประจ าต าบล   
ผู้ส่ือสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนใน     
หมู่บ้านประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

ด้านการสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าไม้ ได้จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชน  ในชุมชนในกลุ่ม โดยท างานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระต่ายเต้น
และ อสม. อยู่เป็นประจ า 

 
 

 
 



-๑๒- 
เทศบาลต าบลท่าไม้ได้มีโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี และได้ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน 

เดือนละ 1  ครั้ง โดยให้บริการในเรื่องของการตรวจวัดความดัน  เบาหวาน  การนวดแผนไทย  การบริการตัด
ผมฟรีให้กับประชาชนและให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชน      ซึ่งจัดท าโครงการเป็นประจ าทุกปี 

กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลท่าไม้ได้ด าเนินการจัดท าโครงการผู้สูงวัย  สุขภาพดี  ชีวิผ่องใส  เป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และให้ผู้สูงอายุรู้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.6 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
ในปี พ.ศ. 255๙  ใหบ้ริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  จ านวน   1,๓๖๔  คน    ผู้พิการจ านวน  

1๗0 คน ผู้ป่วยโรคเอดส์จ านวน  ๕   คน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สงเคราะห์เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล  จัดให้มีกิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมงานวันคนพิการสากลทุกปี   รวมถึงช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลท่าไม้ จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1  ศูนย์ 
  

5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.1 แหล่งน้ า 
ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีแหล่งน้ าจากแม่น้ าแม่กลอง และจากระบบชลประทาน เพื่อใช้ในภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรม 
5.2  ขยะมูลฝอย 
1.  ปริมาณขยะประมาณวันละ 10  ตัน 
2.  รถยนต์ท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 30 ลบ.เมตร   มีจ านวน 2  คัน 
3.  รถยนต์ท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 3   ลบ.เมตร   มีจ านวน 1  คัน 

6. ด้านการเมือง – การบริหาร 
6.1 โครงสร้างและอ านาจหน้าทีใ่นการบริหารงานของเทศบาลโครงสร้างของเทศบาล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าไม้   ประกอบด้วย   สภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร   

 การบริหารงานของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลฯจ านวน6ด้าน 
ดังนี้   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
 5. ด้านการบริหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ ได้ท่ี
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(www.odloc.go.th) 

สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกท่ีราษฎรเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกเทศบาล 
เรียกว่า สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

 



 
-๑๓- 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน เลขา
นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน   
 นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองแล้วเทศบาลต าบล
ท่าไม้ยังประกอบด้วยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง          ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับ 
เงินเดือนจากงบประมาณของเทศบาล   หรือจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้กับเทศบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
งานประจ าท่ัวไปตามส่วนการงานต่างๆ โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ  ปลัดเทศบาล 

การบริหารงานของเทศบาล 
1. ส านักปลัดเทศบาล  แบ่งออกเป็น 

          - ฝ่ายปกครอง  ได้แก่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน , งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, งานประชาสัมพันธ์, งานวิชาการและแผนงาน, งานนิติกร 
 - ฝ่ายอ านวยการ  ได้แก่  งานการเจ้าหน้าท่ี, งานธุรการ, งานสวัสดิการและสังคม  

2. กองคลัง  แบ่งออกเป็น 
- ฝ่ายบริหารงานคลัง  ได้แก่  งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุและทรัพย์สิน,งานธุรการ 
- ฝ่ายพัฒนารายได้  ได้แก่  งานผลประโยชน์ , งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3. กองช่าง  แบ่งออกเป็น 
- ฝ่ายการโยธาได้แก่งานสาธารณูปโภค,งานจัดสถานท่ี/การไฟฟ้าสาธารณะ,งานวิศวกรรม,งานธุรการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งออกเป็น 
- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ได้แก่  งานธุรการ , งานรักษาความสะอาด , งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค, งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
5. กองการศึกษา  แบ่งออกได้ 
- ฝ่ายบริหารการศึกษา  ได้แก่  งานการเจ้าหน้าท่ี,งานโรงเรียน,งานกีฬาและนันทนาการ  
6. กองประปา  แบ่งออกเป็น 

 - ฝ่ายผลิต  ติดต้ังและซ่อมแซมบ ารุง, งานเร่งรัดรายได้   
7. การคลัง 
สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลท่าไม้  ในปีงบประมาณ  255๘ มีดังนี้ 

 1. รายได้ทั่วไป  ๔๔,๙๗๘,๖๔๙.๖๓ บาท       1. รายจ่ายประจ าทั่วไป  58,002,265.68 บาท 
-หมวดภาษีอากร 28,๕๘๕,๒๒๗.๗๗ บาท         -รายจ่ายงบกลาง ๓,๔๙๓,๒๑๗.๑๙ บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม 5๒๙,90๙.๙0 บาท         -หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า1๓,0๒๑,๙๕๕.4๘ บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๗๗๘,๔0๒.๙๖ บาท   -หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ๒,๘๗๕,๔๒๗.๕๕ บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑0๑,๒๔๕.00 บาท        -หมวดค่าตอบแทนใช้สอย/วัสดุ 1๒,๗๖๒,๘๔๑.๓๗บาท 
-หมวดรายได้จากทุน ๓,0๒0.00 บาท              -หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑,61๖,๒๒๓.๑๙ บาท 
-หมวดภาษีจัดสรร ๒7,๓๑๕,๖0๖.๓๒ บาท        -หมวดเงินอุดหนุน ๓,๖๑๙,๒๖๕.๖๘ บาท 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป 1๔,๙๘0,๘๔๔.00 บาท         -หมวดรายจ่ายอื่นๆ ๑๑๒,000.00 บาท 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔0,000.00 บาท           -หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง ๖,๑๑0,๗๙๑.๓๕ บาท 
-เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์         -จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔0,000 บาท 
 ๑๔,๓๕0,๕๔๓.๘๗ บาท                   -จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 
        ๑๔,๓๕0,๕๔๓.๘๗ บาท   



                                                  
-๑๔- 

 2. เงินรายได้อื่น                       2.รายจ่ายอื่น 
-เงินจ่ายขาดเงินสะสม  ๓๘๓,000.00 บาท                  -เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  ๓๘๓,000.00 บาท 
-รวมรายรับ  5๙,๗๕๒,1๙๓.๕0  บาท                    -รวมรายจ่าย   58,๓๘๕,2๖5.๖๘ บาท 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมาสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา  



-๑๕- 
ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผ่านมา 
ศกัยภาพของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

จากการพิจารณาสภาพท่ัวไปปละข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะท่ีต้ัง/อาณาเขต
สภาพภูมิประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  การคมนาคม/ขนส่ง  การอุตสาหกรรม การพาณิชกรรม/การบริการ 
ฯลฯ  พอท่ีจะสรุปเป็นภาพรวมของการพัฒนาจากศักยภาพของเทศบาล  รวมท้ังปัจจัยท่ีเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
เทศบาล  ดังนี้ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8  ของเทศบาลต าบลท่าไม้  มีจ านวนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน  
๖  สาขาการพัฒนา  โดยการก าหนดให้มีแผนงานหลัก  ๒๐  แนวทาง   รวมโครงการท้ังส้ิน  224  โครงการ  
งบประมาณการไว้  111,263,600.-บาท   และได้น าโครงการ/กิจกรรมมาด าเนินการท้ังส้ิน จ านวน 103  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  45.98 งบประมาณด าเนินการ 21,105,888.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.97ของ
โครงการท้ังหมด โดยแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

สาขาการพัฒนา 
จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี 

(ปี 2558) 

จ านวน 
โครงการที ่

ด าเนินการจริง 

 
ร้อยละ 

 

งบประมาณ 
แผนพัฒนาสามปี 

(ปี ๒๕๕8) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

(ปี ๒๕๕8) 
ร้อยละ 

๑. สาขาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
    และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
    คุณค่าทางสังคม 
๓. สาขาการพัฒนาการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๔. สาขาการพัฒนาบริหารจัดการ  
    สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. สาขาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
    จารีตประเพณี และภูมิปัญญา   
    ท้องถ่ิน 
๖. สาขาการพัฒนาประสิทธิภาพทาง 
    การเมืองการบริหารและการ   
    พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

101 
 

47 
 

9 
 
 

๒ 
 

๑๔ 
 
 

51 

35 
 

๒1 
 
5 
 
 
2 
 
8 
 
 

32 

34.65 
 

44.68 
 

55.55 
 
 

100 
 

57.14 
 
 

62.75 

91,412,000 
 

8,287,000 
 

๙๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๑๕,๐๐๐ 
 

๑,๓๓๐,๐๐๐ 
 
 

๙,๑๕๙,๖๐๐ 

10,378,502.38 
 

3,861,682 
 

๓๘๒,๗๗๐.๑๐ 
 
 

๓,๒๐๒,๖๐๖ 
 

๗๐๙,๓๔๕.๒๐ 
 
 

๒,๕๗๐,๙๒๙ 

11.35 
 

46.60 
 

๓๙.๘๗ 
 
 
- 
 

๕๓.๓๓ 
 
 

๒๘.๐๗ 

รวมทั้งสิ้น 224 103 45.98 ๑๑๑,๒๖๓,๖๐๐ ๒๑,๑๐๕,๘๘๘.๖๘ ๑๘.๙๗ 

เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน การระบายน้ า การ
ปรับปรุงด้านการไฟฟ้า พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคจ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการมีมากกว่างบประมาณ 
และงบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีการติดตามและประเมินผลร้อยละ ๓๔.๖๕ จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน มีการ
ติดตามและประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔  ซึ่งเทศบาลต าบลท่าไม้ได้พัฒนาด าเนินการตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าไม้  โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  



-๑๖- 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
โครงการในแผนพัฒนา 

เทศบาลสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเดินเท้า ให้มี   
        คุณภาพ 
  ๑.๒ แนวทางการพัฒนาแก้ไขการระบายน้ าไม่ทันและน้ าท่วมขัง 
  ๑.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ  
         สาธารณูปโภค และไฟฟ้า 
  ๑.๔ แนวทางการพัฒนาท่ีดิน 
  ๑.๕ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 
๔๘       โครงการ 

 
๔๖       โครงการ 
๓๗       โครงการ 

 
๒         โครงการ 
๑๑       โครงการ 

 
๓๑    โครงการ 

 
๔๔    โครงการ 
๑๔    โครงการ 

 
๒      โครงการ 
๑๐    โครงการ 

 
๑๒    โครงการ 

 
๗      โครงการ 
๑๓    โครงการ 

 
 

๓      โครงการ 

 
- ครัวเรือน ที่มีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว  การระบายน้ าที่ดี  การ
สาธารณูปโภค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
- ครัวเรือน มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง มีการพัฒนา
ด้านการศึกษาที่ดี มีการป้องกันและ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น  ร้ อ ย ล ะ   80 ข อ ง
ครัวเรือนทั้งหมด    

 

 
ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
ร้อยละ 28.57 

 
 
 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

เพ่ิมข้ึน   
ร้อยละ 44.00   
 

 

 

รวม ๑๔๔     โครงการ ๑๐๑   โครงการ ๓๕    โครงการ 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 
  ๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  ๒.๒ แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการทางสังคม 
  ๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านนันทนาการ 
  ๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
  ๒.๕ แนวทางการพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
        ของประชาชน 

 
17       โครงการ 
4๗       โครงการ 
2๖       โครงการ 
๑๖       โครงการ 
18       โครงการ 

 
7       โครงการ 
1๗     โครงการ 
11     โครงการ 
๖       โครงการ 
6       โครงการ 

 
๒       โครงการ 
11     โครงการ 
๓       โครงการ 
๔       โครงการ 
๑       โครงการ 

รวม 12๔      โครงการ ๔๗      โครงการ ๒๑     โครงการ 
 
 



-๑๗- 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
โครงการในแผนพัฒนา 

เทศบาลสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ 

๓) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิ  
        เสรีภาพของประชาชน 
  ๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
        พัฒนาท้องถ่ิน 
  ๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกนัและบรรเทา 
        สาธารณภัย และภัยสังคม 
  ๓.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
        ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

 
 

3     โครงการ 
 

12   โครงการ 
 

๖     โครงการ 
 

๔     โครงการ 

 
 

1   โครงการ 
 

4   โครงการ 
 

๒   โครงการ 
 

2   โครงการ 

 
 
- 
 

3  โครงการ 
 

๑  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 

 
 
- จ านวนของประขาชนที่ เ ข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม แล ะ ค วา ม ร่ ว ม มื อ ขอ ง
หน่วยงานต่างๆ  พร้อมส่งเสริมการ
ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ร้อยละ  80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด    
 
 
 
- ประชาชนมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
ครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย   มีการให้ความรู้  จ านวน
ร้อยละ  70 ของครัวเรือนทั้งหมด  

 
 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 60.00 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

รวม 2๕   โครงการ ๙  โครงการ ๕  โครงการ 
๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
        สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๔.๒ แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
        และสิ่งปฏิกูล 

 
3    โครงการ 

 
๔    โครงการ 

 
1  โครงการ 

 
1  โครงการ 

 
1  โครงการ 

 
1  โครงการ 

- 
รวม ๗    โครงการ 2  โครงการ 2  โครงการ 

 
 



-๑๘- 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
โครงการในแผนพัฒนา 

เทศบาลสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
 

 
 

36  โครงการ 
 

 
 

๑๔  โครงการ 

 
 

๘    โครงการ 

 
 
-ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ร้อยละ  60  ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด  
 
- ประชาชนได้รับการบริการที่ดี   
รวดเร็ว  ถูกต้อง  ร้อยละ 80  
ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

 
 

-ประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
64.28   
 

-การบริหารงาน   
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น  
ร้อยละ 58.62 

 
 

 
 
 

 

รวม 36   โครงการ ๑๔  โครงการ ๘    โครงการ 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสทิธิภาพการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 
  ๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ 
        บริหารงานของเทศบาล 
  ๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน  
        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๖.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ใน 
        การปฏิบัติงาน     

 

 
 

๙     โครงการ 
 

10    โครงการ 
 

๔๒   โครงการ 

 
 

๕    โครงการ 
 

4     โครงการ 
 

๔๒   โครงการ 

 
 

๕    โครงการ 
 

๒     โครงการ 
 

๒๔   โครงการ 

รวม ๖๑    โครงการ ๕๑   โครงการ ๓๒    โครงการ 
รวมทั้งสิ้น  ๓๙7  โครงการ ๒๒๔  โครงการ ๑๐๓  โครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลเป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาประจ าปีของเทศบาล  โดย
พิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ๆ ท่ีก าหนดไว้ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในแผน
ยุทธศาสตร์ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน และ ศักยภาพท่ีมีอยู่มาพิจารณา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลสามปี 

๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
             “ท่าไม้เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 
 ๔.๒ พันธกิจ 

    ๑. ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
    ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ของประชาชน 
     ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    ๘. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและการให้บริการประชาชน 
๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

     ๑. ประชาชนมีระบบการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพียงพอ 
เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต และเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดี 
     ๒. ประชาชนได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
     ๓. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนสู่สังคมท่ีเข้มแข็ง 
     ๖. บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
     ๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตสาธารณะในการให้บริการประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



-๒๐- 
๔.๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการในช่วงสามปี 

          “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล” เป็นการก าหนดภารกิจหลักในการพัฒนาท่ีจะต้องด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลท่ีได้ก าหนดไว้  โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชน
และศักยภาพของเทศบาล 
 “แนวทางการพัฒนาเทศบาล” เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาเทศบาลภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ๆ ท่ีก าหนดไว้ 
 แนวทางการพัฒนาช่วงสามปี  เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาประจ าปีของเทศบาล
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  ท่ีก าหนดไว้  และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน  และศักยภาพท่ีมีอยู่มาพิจารณาก าหนดเป็น
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ซึ่งจะเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนา  แผนงาน
หลัก  แผนงานย่อย  และโครงการ  ในช่วงปี  เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางใน
การพัฒนาเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๐  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  ทางเดินเท้าให้มีคุณภาพ 
- แก้ไขการระบายน้ าไม่ทันและน้ าท่วมขัง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณูปโภค และไฟฟ้า 
- การพัฒนาท่ีดิน 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
- การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 
- งานสวัสดิการทางสังคม 
- ส่งเสริมด้านนันทนาการ 

   - ส่งเสริมการศึกษา 
- ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยสังคม 
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณ ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล 
- ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
 



-๒๑- 
๔.๕ ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดักาญจนบุรี 

 วิสัยทัศน์ 
             “เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
- การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
- อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- การคมนาคมและการขนส่ง 
- การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
- การผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 
- การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
- การสาธารณสุข 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
- การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
- การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
- การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์      

                        พื้นบ้าน 
- การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
- การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
- การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
- การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
- การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  
 
 
 
 



-๒๒- 
๔.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

 วิสัยทัศน์ 
                  “เมืองแห่งการท่องเท่ียว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เป็นสุข”   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรม    
                     - ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
- ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเรื่องราวด้านการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ เพื่อรองรับธุรกิจการค้าสู่สากล 
- ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)และประเทศ 
  อื่นๆ 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
- ส่งเสริมการบริโภค จ าหน่าย และผลิตอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 
- ส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอ าเภอชายแดน 
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดในทุกชุมชนของจังหวัด 
- ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 

๔.๗  ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด ๙ ด้าน 
  ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่งคงของอาหาร และพลังงาน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
  ๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่งคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
  ๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน  
 

 
 



-๒๓- 
๔.๘ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
    ๑. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น   มีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีครบครัน    เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชน  การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย  ถนนมีคุณภาพที่ดี  ไฟฟ้าสาธารณะสว่างไสวอยู่เสมอมีระบบการระบายน้ าท่ีดี  มีการจัดการ
ในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ  ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ๒. มุ่งพัฒนาให้เทศบาลเป็นเมืองท่ีน่าอยู่มีระบบการดูแลพื้นท่ีสาธารณะให้มีความสะดวก มี
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และสถานท่ีออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 

    ๓. มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลให้ลดน้อยลงให้ได้มากท่ีสุดถึงจะไม่หมดไปทีเดียวแต่
มุ่งหวังท่ีจะให้เหลืออยู่น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้   เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขลดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยท่ีเกิดจากผู้ท่ีติดยาเสพติดประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ๔. เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง      มีการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

    ๕. พัฒนาด้านการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนทุกคนในเขตเทศบาล  ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จ านวน   ๑๒  ปี  ตามท่ีกฎหมายก าหนด เนื่องมาจากเยาวชนเป็นก าลังส าคัญท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

    ๖. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาล  ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้  จัดให้มีการส่วนเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม    อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ขึ้น    
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตได้ในสังคมยุคปัจจุบัน 

    ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล และการเมืองท้องถิ่น   ตาม
ระบอบประชาธิปไตยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ 

    ๘. ส่งเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัครชุมชนในด้านต่าง ๆ      อาทิเช่น       อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน และ มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในด้านการบรรเทา        
สาธารณภัย  ท้ังภายในและภายนอกเขตเทศบาล 

    ๙. มุ่งจรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยการจัดให้มีการท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามท่ีสืบทอดต่อกันมา  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และท้องถิ่นตลอดไป 
 
 

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



-๒๔- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้ ( Strategy Map ) 

 

 

 

               

                                                                                    

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 

ท่าไมเ้มืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
 

พันธกิจ 
ส่งเสริมระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชน 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่าตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 

เป้าประสงค ์

ประชาชนมีระบบการ
คมนาคมขนส่ง และ
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เพียงพอ เพื่อรองรับความ
เจริญในอนาคต และเพื่อ   
การด ารงชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบ เพื่อความ
โปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา การ
สาธารณสุข การศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ชุมชนสู่สังคมที่เข้มแขง็ 

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม สร้าง
จิตส านึกชุมชนในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

จัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

แนวทางการพัฒนา 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
ทางเดินเท้า ให้มีคณุภาพ 
-  แก้ไขการระบายน้ าไม่ทัน
และน้ าท่วมขัง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการ
สาธารณูปโภค และไฟฟ้า 
- ที่ดิน 
- แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
 
 

-  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ 
- งานสวัสดิการทางสังคม 
- ส่งเสริมด้านนันทนาการ 
- ส่งเสริมการศึกษา 
- ป้องกันรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยความ
เสมอภาคสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และภัยสังคม 
- ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 
 

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี 
 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการบริหารงานของ
เทศบาล 
- ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน  
 

ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ยกระดับ
รายได้ของ
ประชาชน  

ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดรับการ
ดูแลคุณภาพชีวิตใน
ทุกๆด้านอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและ
การให้บริการ
ประชาชน 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และสร้างจิต
สาธารณะในการ
ให้บริการประชาชน 



  
  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
แนวทางการติดตามประเมินผลแนวทางการติดตามประเมินผล  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



-๙๗- 
 

ส่วนที่ ๕ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ารปฏบิตัิและการติดตามประเมนิผล 

การติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา ๓ ปี  มรีายละเอียดในการติดตามประเมนิผล  ดังนี้ 
๕.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติ  ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบฯเทศบาลต าบลท่าไม้จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้   
ประกอบด้วย 

๑)    นายพสณัฐฎ์      พันธ์นนั  ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล                 ประธานกรรมการ 
๒)    นายกัลยกฤต     เขียวอิ่ม  ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๓)    นายสะท้าน       สุขศรี  ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔)    นายศิริพงษ์      พัชรนันทวัจน ์ ต าแหน่งผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕)    นางสาคร      ศรีสุข  ต าแหน่งผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๖)    นางสาวปานวดี   เสือหนู  ต าแหน่งครู กศน. ต าบลท่าไม้  กรรมการ 
๗)    นางสุวรรณา      รัตนคูหา ต าแหน่งอาจารย์โรงเรียนวัดคร้อพนัน กรรมการ       
๘)    นายธวัชชัย      วรรณคร  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙)    นายสมาน      ศิริคุณ  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

       ๑๐)   นางสาวพจนีย์    ครุฑวงศ์          ต าแหน่งปลัดเทศบาล                          กรรมการ 
       ๑๑)   นายปาลิดา        เพ็ชรกล้า ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง                 กรรมการ 
       ๑๒)   นางสาวนันทิยา   ใจเย็น      ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ              กรรมการ 
       ๑๓)   นางสาวจันทกานต์   ศรีจ ารูญ  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
       ๑๔)   นางสาวกนกกร    อภิวัฒนปัญญา  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง                 กรรมการ 
       ๑๕)   นางนรณัฏฐ์        ใจดี         ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน       เลขานุการ 
       ๑๖)   นายวินัย            ใจเย็น            ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      เลขานุการ 
         ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

    ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

    ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
๕.๒ การก าหนดวิธีการตดิตามและประเมนิผล 
เทศบาลต าบลท่าไม้ใช้แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลเป็นเครื่องมือท่ีเทศบาล

สามารถใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
  
 



-๙๘- 
วัตถุประสงค ์
แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลท่าไม้ เป็นเครื่องมือท่ีเทศบาลสามารถใช้ในการ 

ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานของเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม  ๒  
ประเด็น  คือ 

    (๑) การติดตามผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
   (๒) ผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      ประโยชน์ 

เป็นเครื่องมือส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ๓  ปี และโครงการ 
ท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์การด าเนินงาน  ยังสามารถใช้เป็น         
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ”  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ 

ระยะเวลาในการติดตาม 
แบบติดตามผลของเทศบาลต าบลท่าไม้เป็นแบบท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรายปี 
องค์ประกอบ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประกอบด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ  ๔  ส่วน  คือ 

     ส่วนที่  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
     ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
- จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี....... 
- จ านวนโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

     ส่วนท่ี  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
       - โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
     ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๕.๓ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ปีละ ๑  ครั้ง  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และติดประกาศผลการติดตามและและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  

แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

--------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


