ส่วนที่ 1
บทนา
ในปจั จุบนั การวางแผนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทัง้ ในภาครัฐ
และเอกชน โดยมุ่ ง ใช้ห ลัก วิช าการบริห ารมาเป็ น เกณฑ์ห รือตัวกําหนดทิศ ทางหรือ แนวทางการ
ดําเนินงานให้สามารถแก้ไขปญั หาหรือความต้องการของประชาชนหรือมุง้ เน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญ
ั ญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารบุคคล การเงินและการคลังอย่างอิสระภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานภาครัฐ
และการตรวจสอบของภาคประชาชน ภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปจั จุบนั ได้มกี ารออกกฎหมาย ระเบียบ
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทําแผนพัฒนา เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ปจั จุบนั ได้มกี ารจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ในระเบียบฯได้กําหนดให้มกี ารจัดทําแผนพัฒนา ได้แก่
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ในที่น้ีจะขอกล่าวถึง เนื่องแผนพัฒนาสามปี เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์การ
พัฒนา อันเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จดั ทําขึน้ สําหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี ซึง่ ได้ดาํ เนินการอยูข่ ณะนี้
ในการพัฒนาจะนําไปสู่สงิ่ ทีม่ ุ่งหวังได้นนั ้ จะต้องสามารถนําแผนที่วางไว้แปลงไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์ สูง สุดต่ อประชาชน ดัง นัน้ องค์การบริห ารส่ว นตําบลท่ าม่ว งจึง ได้จดั ทํา
แผนพัฒนาสามปี ซึง่ ถือว่าเป็นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั โิ ดยมีหลักการ
ทีว่ า่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ มีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่งมีโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ ทีจ่ ะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสยั ทัศน์ในทีส่ ุด

ลักษณะของแผนสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีห ลักว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องนํามาดําเนินการ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา และวิสยั ทัศน์ในที่สุด เป็นแผนที่สมั พันธ์ใกล้ชดิ กับ
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งบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลจะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม รวมทัง้ วางแนวทางเพื่อให้มกี ารปฏิบตั ิใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนเนื่องจาก
แผนพัฒนาสามปีมลี กั ษณะเป็นแผนทีม่ คี วามต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจําทุกปี

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาสามปี กับการจัดทางบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนิ นงานประจาปี
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
1.1 เป็นแผนทีม่ วี ตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงของปีทจ่ี ะดําเนินการ
1.2 เป็นแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการในปีนนั ้ ๆ
และ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง
1.3 เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีวา่ มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ
ต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เป็น เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนํ าโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาสามปี ในปีทจ่ี ะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําไปจัดทํางบประมาณ
1.5 เพื่อ เป็ น การจัด เตรีย มการพัฒ นาต่ า ง ๆ ให้อ ยู่ใ นลัก ษณะที่พ ร้ อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ทีเมื่อได้รบั งบประมาณ
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ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนสามปี
ขันตอนที
้
่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
 เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
 กํา หนดประเด็น หลัก การพัฒ นาให้ส อดคล้องกับวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ และ
จุดมุ่งหมายการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้องกับปญั หา
ความต้องการของประชาชน
ขันตอนที
้
่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
 รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พร้อมข้อมูลทั ่วไป และปญั หาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ขันตอนที
้
่ 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล /อนุมตั แิ ละประกาศใช้
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล
 ผูบ้ ริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ
 เสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่เห็น ชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ผู้บริห ารองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาอนุ มตั ิร่ างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พร้อมทัง้ ประกาศ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส่ ว น
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทั ่วไปได้รบั ทราบ

ประโยชน์ ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทัง้ ในเชิง สนับสนุ น และเป็นอุปสรรคต่างกัน เพื่อให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํ า มาตัด สิน ใจกํา หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานและใช้ ท รัพ ยากรการบริห ารของท้อ งถิ่น อย่า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
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ส่วนที่ 2
สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
ประวัติของตาบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งของอําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุร ี ซึง่ อําเภอท่าม่วงได้รบั จัดตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2441 เดิมชื่อว่า “อําเภอใต้” เพราะอยู่ทาง
ั่
ใต้ของจังหวัดกาญจนบุร ี โดยตัง้ อยูบ่ นฝงขวาของแม่
น้ําแม่กลอง ต่อมาราว พ.ศ. 2443 จึงได้ยา้ ยที่ว่า
ั ่ ายของแม่น้ําแม่กลอง
การอําเภอมาตัง้ อยูท่ ต่ี าํ บลวังขนาย เหนือวัดศรีโลหะราษฎร์บาํ รุง ตัง้ อยู่บนฝงซ้
ได้เปลีย่ นชื่อเป็นอําเภอวังขนาย คําว่า “วังขนาย” มีประวัตเิ ล่าสืบกันมาว่า นํ้าในแม่น้ําแม่กลองซึง่ ห่าง
จาก ทีว่ า่ การอําเภอวังขนายไปประมาณ 3 เส้น ( ประมาณ 120 เมตร ) มีวงั นํ้าวนเป็นก้นกระทะ
พอถึงฤดูแล้ง มีคนมาหาปลาใช้แหทอดหาปลาในวังนํ้าวน ได้ขนายช้าง 1 คู่ (งาเล็กๆ ของช้างพัง)
ตัง้ แต่นนั ้ มาจึงเรียกวังนํ้าวนนี้วา่ “วังขนาย” ต่อมาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงเขตตําบล สถานที่ตงั ้ ที่ว่าการ
อําเภอวังขนายได้ตงั ้ อยู่ในเขตของตําบลท่ าม่วง จึงมีการเปลี่ยนชื่ออีกครัง้ เป็น “อําเภอท่าม่วง” ราว
พ.ศ. 2489 ได้ก่อสร้างที่ว่าการอําเภออยู่รมิ ถนนแสงชูโตและได้ยา้ ยที่ว่าการอําเภออีกครัง้ ในช่วงนี้
ประชาชนเริม่ หนาแน่นขึน้ เนื่องจากมีพ่อค้าชาวจีนทีม่ าจากโพ้นทะเล มาตัง้ ถิน่ ฐานและทํากาค้าขายใน
ตลาดท่าม่วง
ตลาดท่าม่วง เดิมมีบา้ นเรือนไม่มากนัก ส่วนมากตัง้ บ้านเรือนเป็นโรงดินมุงจากติดต่อกันไป
ตามลํานํ้าการค้าขายอาศัยพาหนะเรืออย่างเดียว หัวใจสําคัญในการค้าขึน้ อยู่กบั เรือ ซึ่งรับ -ส่งสินค้า
ผ่ า นทางปากอ่ า วแม่ น้ํ า แม่ ก ลอง(จัง หวัด สมุ ท รสงคร าม) และนํ า ส่ ง ท่ า ม่ ว ง-กาญจนบุ ร ีใ นที่สุ ด
ั ่ ายของแม่น้ําแม่กลอง เช่น
ประชาชนในเขต 2 อําเภอ คือ อําเภอพนมทวนและอําเภอท่าม่วงฝงซ้
หมู่บา้ นดอนเขารัก,รางหวายดอนตาเพชร,บ่อระแหง,พังตรุ,บ้านทวน , ทุ่งสมอ,หนองขาว,ดอนเจดีย,์
ทุ่งทอง ต่างก็ต้องนํ าผลิตผลเข้าสู่ตลาดท่ าม่วง อาชีพชาวไร่ สมัยนัน้ นิยมปลูกยาสูบ ประชาชนทัง้
ประเทศรูจ้ กั ในชื่อ “ยาปากแพรก” เพราะเมืองกาญจนบุรใี นสมัยนัน้ ตัง้ อยู่ท่บี ้านปากแพรก อาชีพ
การปลูกยาสูบ ชาวจีนเป็นผูป้ ระกอบการเป็นส่วนใหญ่วธิ ลี าํ เลียงยาสูบสู่ตลาดท่าม่วง มีวธิ เี ดียวคือ “ใช้
ลูกหาบ” ซึง่ เป็นความพยายามอย่างยิง่ ของคนในสมัยนัน้ ชาวสวนก็ปลูกมะม่วงเป็นส่วนมาก ส่วนคน
ไทยก็มกั ทํานาเป็นส่วนใหญ่ แล้วนํามาขายลงเรือทีต่ ลาดท่าม่วง วิธกี ารเดินทางนอกจากเกวียนแล้ว ก็
ใช้วธิ หี าบกระบุงคนละ 2 กระบุง ซึง่ ประชาชนชาวพนมทวน, ทุ่งสมอ, หนองขาว ฯลฯ จะมาตลาดท่า
ม่วงจะพูดว่า “ไปท่า” (ในทีน่ ้ีกค็ อื “ท่านํ้านัน้ เอง”)
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ตลาดท่าม่ วง แต่เดิมมีท่านํ้ าอยู่ 3 แห่ง คือ ท่ าบน(บ้านคุณ ส่อง) ท่ านี้ มตี ้นมะม่วงใหญ่
ท่ากลาง(บ้านนายห้างหย่วน) มีตน้ จามจุร ี ส่วนท่าล่าง (บ้านนายดํา ต้นสกุล วัยวัฒนะ) ท่าล่างนี้มกี าร
ปลูกโรงค้าขายแห่งแรก เนื่องจากสภาพตลาดท่าม่ วงขณะนัน้ เป็นตลาดท่านํ้าที่มกี ารค้าขายมะม่วงที่
บรรทุกมาจากเกวียนและหาบลงเรือ จึงมีเรือแพของพ่อค้ามารอขนถ่ายสินค้าซื้อขายกันอยู่ ชาวบ้าน
เรียกบริเวณนี้วา่ “บ้านท่ามะม่วง” ต่อมาคํากร่อนไปเป็น “ท่าม่วง” จนถึงบัดนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ อยูใ่ นเขตการปกครอง
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี ทางทิศใต้ของจังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม )
ประมาณ 182 กิโ ลเมตร เป็น องค์การบริห ารส่วนตําบลขนาดกลาง มีพ้นื ที่ร วมประมาณ 10.47
ตารางกิโ ลเมตร โดยได้ ร ับ การจัด ตัง้ เป็ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ม่ ว งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

ตราสัญลักษณ์องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ม่ ว ง มี ต ราประจํ า เป็ น รู ป
ผลมะม่วงสองใบ

ที่ตงั ้
ปจั จุบนั ทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1124/6 หมู่ท่ี 4 ถนนแสงชูโต
ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

อาณาเขตขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง มีอาณาเขตติ ดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ท่ี 6 ตําบลทุ่งทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
หมู่ท่ี 1 ตําบลวังขนาย
หมู่ท่ี 2 ตําบลวังขนาย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าล้อ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขือ่ นแม่น้ําแม่กลอง

จังหวัดกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี

พื้นที่รบั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงมีเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 10.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
6,543.75 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ าํ นวน 3 หมู่บา้ น ของตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 5

แผนที่ แสดงอาณาเขตขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
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สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ : องค์การบริห ารส่วนตําบลท่ าม่วง ตัง้ อยู่ในพื้น ที่ อําเภอท่ าม่วง จัง หวัด
กาญจนบุรี มีพน้ื ทีร่ วมประมาณ 10.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,543.75 ไร่ ลักษณะทั ่วไป
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ํ าแม่กลองไหลผ่านด้านทิศใต้ มีลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่าน มีส ภาพ
ชลประทานทีด่ ี โดยมีเขือ่ นแม่น้ําแม่กลอง และคลองชลประทาน บริเวณแนวเขตพืน้ ที่
ลักษณะภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ลักษณะภูมอิ ากาศได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีลกั ษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีความชื้น ในอากาศสูง ทําให้อากาศโดยทั ่วไปเย็น และชุ่ มชื้น
ขณะเดียวกันอากาศในฤดูร้อนก็ร้อนมาก อุณหภูมเิ ฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25 – 39 องศาเซลเซียส
แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
 ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกมากในช่วงเดือน
กัน ยายนถึง เดือนตุ ล าคม ทัง้ นี้ ใ นช่ ว งเดือ นดัง กล่ า วจะได้ร ับอิท ธิพ ลจากพายุ
ดีเปรสชั ่น และพายุโซนร้อนทีพ่ ดั ผ่านประเทศไทย
 ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 ฤดูรอ้ น เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ าม่วง มีประชากรทัง้ สิ้น 3,580 คน แยกเป็น ชาย 1,685 คน
หญิง 1,895 คน มีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ สิ้น 1,393 ครัวเรือน มีความหนาแน่ นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 275 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร
ประชากรทัง้ หมด (คน)
พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557

ชาย

หญิ ง

รวม

1,346
1,328
1,675
1,672
1,685

1,525
1,499
1,841
1,844
1,895

2,871
2,827
3,516
3,516
3,580

ครัวเรือน

หมายเหตุ

1,239
1,251
1,286
1,387
1,393

ที่มา : ฝา่ ยทะเบียนและบัตร ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าม่วง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2557)
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องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง มีประชากรเพิ่ มขึน้ และลดลงดังตารางด้านล่างนี้
จานวนการเกิ ด
พ.ศ.
2553
2554
2555
2556

จานวนการตาย

จานวนคนย้ายเข้า

ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย
2
2

1
2

2
1
4

9
11
6
10

13
8
9
6

22
19
15
16

86
79
73
75

จานวนคนย้ายออก

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

94
71
88
96

180
150
161
171

74
82
71
65

84
86
53
55

158
168
124
120

อัตรา
+ เพิ่ ม
- ลด

ที่มา : ฝา่ ยทะเบียนและบัตร ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าม่วง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2556)

ข้อมูลเพื่อวางแผนด้านการจัดการคุณภาพชีวิตสาหรับประชาชนโดยแยกกลุ่มอายุ
ช่วงอายุประชากร
เด็กแรกเกิด – 2 ขวบ
3 ขวบ
4 – 6 ขวบ
7 – 12 ปี
13 – 15 ปี
16 – 18 ปี
19 – 22 ปี
23 – 59 ปี
คนชรา (60 ปีขน้ึ ไป)

จานวนรวม (คน)
105
29
87
179
128
120
159
1,975
712

แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- จัดบริการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้เพียงพอ
- จัดการศึกษาระดับอนุบาล
- จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
- จัดการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น
- จัดการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
- จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้
- การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติ
- การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ

15-25
407
-จัดกิจกรรมเกีย่ วกับเยาวชน
ที่มา : ฝา่ ยทะเบียนและบัตร ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าม่วง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2557)

การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง แบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บา้ น ซึง่ ครอบคลุมเต็ม หมู่บ้าน
จํานวน 2 หมู่บา้ น คือ หมู่ท่ี 4 และ 5 สําหรับหมู่ท่ี 1 มีพ้นื ที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่า
ม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี แต่ละหมู่บา้ นมีประชากร ดังนี้
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=
+
+

ลาดับ
1
2
3

จานวนประชากร

หมู่บ้าน/ตาบล
หมู่ท่ี 1 วัดศรีโลหะฯ ตําบลท่าม่วง
หมู่ท่ี 4 หนามแดง ตําบลท่าม่วง
หมู่ท่ี 5 คันคูน้ํา ตําบลท่าม่วง
รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

418
625
315
1,358

510
704
322
1,536

928
1,329
637
2,894

502
588
303
1,393

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและบัตร ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าม่วง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2557)

หมู่ท่ี 1 บ้านวัดศรีโลหะฯ
หมู่ท่ี 4 บ้านหนามแดง
หมู่ท่ี 5 บ้านคันคูน้ํา

ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง

นายวิชยั ลิม้ เจริญ
กํานัน
นายวิชาญ เล้าสวย
ผูใ้ หญ่บา้ น
นางวริศรา พงษ์หาญพาณิชย์ ผูใ้ หญ่บา้ น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง สามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ได้อย่างสะดวกมีถ นนสายหลัก ที่เชื่อมต่อ ระหว่า งอําเภอและพื้น ที่ต่ าง ๆ โดยทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกกระจับ) - เจดียส์ ามองค์ เป็น
ถนนขนาด 2-4 ช่องจราจร มีจุดเริม่ ต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณทางแยกต่างระดับสาม
แยกกระจับ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี ผ่านอําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูม ิ และอําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี สิ้นสุดที่ด่านเจดียส์ ามองค์
อําเภอสัง ขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี ก่อสร้างขึน้ เพื่อรองรับการคมนาคมทางบก นอกเหนื อจากทาง
รถไฟสายธนบุร-ี นํ้าตกซึง่ เป็นทางรถไฟเก่าแก่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และทางเรือผ่านแม่น้ําแคว
ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
หมู่ที่ 1 บ้านวัดศรีโลหะฯ
ระยะทาง
ที่

ชื่อถนน

1 ศรีโลหะฯ 1
2 ศรีโลหะฯ 2
3 ศรีโลหะฯ 4

ยาว
(เมตร)

กว้าง
(เมตร)

260
250
250

4.00
4.00
4.00

ประเภทและ
ขนาดของถนน

หมายเหตุ

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
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ระยะทาง
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อถนน
ศรีโลหะฯ
ศรีโลหะฯ
สุสาน
สุสาน(ต่อ)
ครัวนําโชค
โรงไม้รวก
ศรีโลหะฯ 9
ศรีโลหะฯ 10
ศรีโลหะฯ 11
ศรีโลหะฯ 13
บ้านผูใ้ หญ่
ศรีโลหะฯ (ต่อ)

ยาว
(เมตร)

กว้าง
(เมตร)

620
300
513
205
339
300
340
300
280
280
160
200

6.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00

ประเภทและ
ขนาดของถนน

หมายเหตุ

ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลาดยาง
ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลูกรัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 4 บ้านหนามแดง
ระยะทาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อถนน
สันติสุข
วัฒนไพศาล
สินไพศาล
โรงเรียนอนุบาล
ร่วมใจ
ขุนแผน
หนามแดง
บ้านญี่ปนุ่

ยาว
(เมตร)

กว้าง
(เมตร)

300
281
107
82
305
463
964
161

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00

ประเภทและ
ขนาดของถนน

หมายเหตุ

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลาดยาง
ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
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ระยะทาง
ที่

ชื่อถนน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หนามแดง 1
หนามแดง 2
บ้านนุ
หนามแดง 3
หนามแดง 4
บ้านป้าจี้
บ้านลุงวน
บ้านโก้อ๋อ
สินกาญ
สินกาญ 1
สินกาญ 2
สินกาญ 1.3
สินกาญ 1.4
สินกาญ 4.1
สินกาญ 4.2
สินกาญ 1.1
สินกาญ 1.2
เรือนกล้วยไม้
หลังบ้านลุงหัต
บ้านลุงหัต
บ้านพีต่ อื๋
บ้านนายประสงค์

ยาว
(เมตร)

กว้าง
(เมตร)

349
250
130
300
525
150
33
428
408
427
134
162
134
50
50
49
49
204
83
40
324
350

4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.50
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00

ประเภทและ
ขนาดของถนน

หมายเหตุ

คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลูกรัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
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หมู่ที่ 5 บ้านคันคูน้า
ระยะทาง
ที่

ชื่อถนน

ยาว
(เมตร)

กว้าง
(เมตร)

ประเภทและ
ขนาดของถนน

หมายเหตุ

1 สุขไพศาล
250
5.00
ลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2 โรงก๋วยเตีย๋ ว
204
5.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก
3 รถขุด
118
6.00
4 บ้านป้าชู
30
3.00
ลูกรัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
5 รถขุด 1.1
163
3.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก
6 รถขุด 1.2
662
5.00
7 รถขุด 1.3
60
4.00
ลูกรัง
8 รถขุด 1.4
60
4.00
ลูกรัง
9 รถขุด 1.5
60
4.00
ลูกรัง
10 รถขุด 1.6
60
4.00
ลูกรัง
ทีม่ า: ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง สารวจ
ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ด้านบนนี้ม ี
ไว้เพื่อให้ทราบเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ระยะทาง สภาพเส้นทาง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า
สมควรทีจ่ ะลงทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนหรือไม่
จากตารางจะเห็นว่าถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงทัง้ 3 หมู่บ้านสามารถแยกได้
เป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ลาดยาง
จํานวน
8
สาย
2. คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน
40
สาย
3. ลูกรัง
จํานวน
7
สาย
ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้ าสาธารณะ
หมู่ที่ 1 บ้านวัดศรีโลหะฯ
สถานที่ให้บริการ
ถนนศรีโลหะฯ
ซอยศรีโลหะฯ 1

จานวนดวงไฟ
หลอดนี ออน แสงจันทร์
15
7

1
-

อื่นๆ

หมายเหตุ
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สถานที่ให้บริการ
ซอยทีท่ าํ การผูใ้ หญ่บา้ น
ซอยศรีโลหะฯ 3
ซอยศรีโลหะฯ 5
ซอยศรีโลหะฯ 7
ซอยศรีโลหะฯ 9
ซอยศรีโลหะฯ 11
ซอยศรีโลหะฯ 13
ซอยศรีโลหะฯ 2
ซอยศรีโลหะฯ 4
ซอยศรีโลหะฯ 6

จานวนดวงไฟ
หลอดนี ออน แสงจันทร์
4
4
1
5
1
5
6
3
8
18

-

อื่นๆ

หมายเหตุ

-

หมู่ที่ 4 หนามแดง
สถานที่ให้บริการ
ซอยหนามแดง
ซอยหนามแดง 1
ซอยหนามแดง 2
ซอยหนามแดง 3
ซอยหนามแดง 4
ซอยร่วมใจ
ซอยขุนแผน
ถนนหลักหมู่บา้ นสินกาญ
ลานออกกําลังกายหน้าหมู่บา้ น
สินกาญ

จานวนดวงไฟ
หลอดนี ออน แสงจันทร์
22
7
7
7
3
7
7
6
-

-

อื่นๆ

หมายเหตุ

1
(400 วัตต์)
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สถานที่ให้บริการ
สินกาญซอย 1
สินกาญซอย 2
สินกาญซอย 3
สินกาญซอย 4
ซอยหลังหมู่บา้ นสินกาญ

จานวนดวงไฟ
หลอดนี ออน แสงจันทร์
4
5
5
9
6

1
1

อื่นๆ

หมายเหตุ

-

หมู่ที่ 5 คันคูน้า
สถานที่ให้บริการ

จานวนดวงไฟ
หลอดนี ออน แสงจันทร์

อื่นๆ

หมายเหตุ

ซอยถนนรถไฟ
5
ซอยสินไพศาล
4
ซอยวัฒไพศาล
8
ซอยสันติสุข
9
3
ซอย รร.กจ 9
4
ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลฯ
3
1
ซอยคันคูน้ํา
5
ซอยโรงก๋วยเตีย๋ ว
5
ทีม่ า: ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง สารวจ
ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะด้านบนนี้เพื่อให้ท ราบถึง การบริการด้านไฟฟ้า
สาธารณะว่าสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั ่วถึงหรือไม่ประการใด สมควรที่จะเพิม่ สถานที่
บริการเพิม่ ดวงไฟขึน้ อีกหรือไม่เพียงใด
จากตารางเห็นว่าการบริการไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทังสามหมู
้
่บา้ นซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้า
หลอดนีออน สามารถแยกตามหมู่บา้ นได้ ดังนี้
หมู่ท่ี 1 มีการให้บริการไฟฟ้า ทัง้ หมด 78 ดวง
หมู่ท่ี 4 มีการให้บริการไฟฟ้า ทัง้ หมด 98 ดวง
หมู่ท่ี 5 มีการให้บริการไฟฟ้า ทัง้ หมด 47 ดวง
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดนิ เป็ นทรัพยากรที่มอี ยู่จํากัดและมีคุณค่าอย่างมาก ทัง้ ในเรื่องของปจั จัยการผลิต และใน
เรื่องการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ต่อการดํารงชีพของมนุ ษย์ ดังนัน้ หากที่ดนิ ได้รบั การนําไปใช้ประโยชน์ให้
ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมจะอํานวยผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้
ทีด่ นิ ในเขตกึง่ เมืองย่อมแตกต่างไปจากชนบทเพราะพื้นที่เริม่ เป็นที่อยู่อาศัยมากขึน้ ถ้าหากวางผังการ
ั หาในหลายเรื่อง เช่ น ป ญ
ั หานํ้ า ท่ว ม
ใช้พ้ืน ที่ไ ม่ถู กต้อ งหรือไม่ เป็ น ระเบียบในอนาคตอาจเป็ น ป ญ
ซึง่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ดังนี้
ที่
ประเภทที่ดิน
จานวนไร่ ร้อยละของพื้นที่ทงั ้ หมด
1
2
3
4
5
6
7

ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีก่ ารเกษตร
ทีพ่ าณิชยกรรม ธุรกิจการค้า
สถานทีร่ าชการ
ทีส่ าธารณะ
อุตสาหกรรม
อื่นๆ (แหล่งนํ้า ถนนฯลฯ)

2,135.23
1,074.17
1,341.08
1,039.71
494.75
324.02
134.79

32.63
16.42
20.49
15.89
7.56
4.95
2.06

1.6 การจราจร
พืน้ ทีต่ าํ บลท่าม่วงเป็นพืน้ ทีก่ ง่ึ เมือง เพราะมีพน้ื ที่ตดิ กับเทศบาลตําบลท่าม่วงซึ่ง มีตลาดการค้า
(ตลาดสด) อยู่ก ลางเมือ ง ทํา ให้ ใ นบางครัง้ มีร ถหนาแน่ น และบางส่ ว นเป็ น พื้น ที่เ กษตรกรรม
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลท่ า ม่ ว ง เป็ น ทางผ่ า นที่จ ะไปยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วในเขตจัง หวัด
กาญจนบุรี โดยมีถนนสายสําคัญคือ ถนนแสงชูโต หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 รถจะหนาแน่ น
ช่วงเทศกาลสําคัญ หรือทีม่ วี นั หยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

2. ด้านเศรษฐกิ จ
รายได้ประชากร
ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
แสดงตามการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี 2556
จานวน
ครัวเรือน

จานวน
คน

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ปลูก เลีย้ ง
หาเอง

442

1,425

193,291

7,263

5,543

1,591

รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย(บาท/ปี )

รายได้บคุ คล
เฉลี่ย(บาท/ปี )

207,687

64,419
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ตารางแสดงการประกอบอาชีพที่สาคัญของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่
1
2
3
4
5
6

อาชีพ
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั ่วไป
การพาณิชยกรรม
เกษตรกรรม
เลีย้ งสัตว์
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละของ
ประชากร

271
369
129
56
52
127
1,004

26.99
36.75
12.84
5.57
5.17
13
100

ทีม่ า: ฐานข้อมูล จปฐ ปี 2556 ของพัฒนาชุมชนอาเภอท่าม่วง
3. ด้านสังคม
3.1 ศาสนา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งไม่
มีศาสนสถานใดๆในเขตพืน้ ที่ แต่มวี ดั อยูใ่ กล้กบั เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงซึ่งราษฎรจะไปทํา
พิธกี รรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลต่างๆ หมู่ท่ี 1 จะไปทําพิธที างศาสนาที่ วัดศรีโลหะฯ ส่วนหมู่ท่ี 4
และ 5 จะไปทําพิธกี รรมทีว่ ดั สันติครี ศี รีบรมธาตุ หรือวัดห้วยนาคราช
3.2 ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทถ่ี อื ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอจะเป็ นความเชื่อถือเกี่ยวกับทางศาสนา เป็นพิธกี าร
ทางศาสนา การเฉลิมฉลองและงานบุญต่าง ๆ เช่น งานบุญประเพณีวนั เข้าพรรษา วันออกพรรษา
งานวันขึน้ ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันลอยกระทง เป็นต้น
ประเพณีวฒั นธรรม และความเชื่อของประชาชนยังปฏิบตั อิ ยูอ่ ย่างต่อเนื่องตามบรรพบุรุษทีไ่ ด้กระทํามา
และช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
3.3 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มีการให้บริการทางการศึกษา คือ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ าม่วงและมีส ถาบันการศึกษาจํานวน 2 แห่ง สัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่
คือ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง และโรงเรียนท่าม่วงราษฎรษ์บาํ รุง
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน และครู ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
จานวนเด็ก(คน)

ลาดับชัน้ เรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
รวม

จานวน(ครู)

ชาย

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

จานวน
ห้องเรียน

19
19

13
13

32
32

-

2
2

2
2

2
2

ที่มา : ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง ณ เดือน มีนาคม 2557

ตารางแสดงจานวนนักเรียน และครู โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บารุง จังหวัดกาญจนบุรี
จานวนเด็ก(คน)

ลาดับชัน้ เรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี
มัธยมศึกษาปีท่ี
มัธยมศึกษาปีท่ี
มัธยมศึกษาปีท่ี
มัธยมศึกษาปีท่ี
มัธยมศึกษาปีท่ี

1
2
3
4
5
6
รวม

จานวน(ครู)

ชาย

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

จานวน
ห้องเรียน

187
229
199
100
68
59
742

217
244
237
142
121
119
1,077

404
473
436
242
189
175
1,919

24

61

85

10
12
12
6
6
5
51

ที่มา : โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บารุง ณ เดือน มีนาคม 2557

ตารางแสดงจานวนนักเรียน และครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จานวนเด็ก(คน)

ลาดับชัน้ เรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีท่ี
ประถมศึกษาปีท่ี
ประถมศึกษาปีท่ี
ประถมศึกษาปีท่ี
ประถมศึกษาปีท่ี
ประถมศึกษาปีท่ี

1
2
3
4
5
6
รวม

จานวน(ครู)

ชาย

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

จานวน
ห้องเรียน

19
11
15
12
21
16
12
21
127

17
11
9
8
15
11
5
16
92

36
22
24
20
36
27
17
37
219

1
1

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
8

ที่มา : โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ณ เดือน มีนาคม 2557 หมายเหตุ
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3.4 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1) สนามกีฬา
จํานวน
1
แห่ง โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
2) ทีอ่ อกกําลังกาย
จํานวน
1
แห่ง บริเวณหน้าหมู่บา้ นสินกาญจน์
3) ทีอ่ อกกําลังกาย
จํานวน
1
แห่ง บริเวณสวนหย่อนคันคูน้ํา
3.5 การสาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ไม่มโี รงพยาบาลอยู่ในเขตพื้นที่ แต่ตงั ้ อยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลท่าม่วง ซึง่ ครอบคลุมการให้บริการเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง
ตารางแสดงจานวนบุคลากร ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ตาแหน่ ง

จานวนบุคลากร
ชาย

หญิ ง

รวม

1
5
7
5
108
1
1
1
เจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาศาสตร์/เจ้าพนักงานวิทยาสาสตร์การแพทย์
2
3
เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ
52
153
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) หมูท่ ่ี 1
11
37
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) หมูท่ ่ี 4
6
10
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) หมูท่ ่ี 5
2
9
สรุปยอดผู้ป่วย 5 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด ปี 2556

1
12
113
1
1
1
5
205
48
16
11

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
แพทย์
พยาบาลการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ+พยาบาลเทคนิค
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไป
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าทีร่ งั สี/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ลาดับ
สาเหตุการป่ วย (กลุ่มโรค)
ที่
1. โรคเกีย่ วกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซมึ ส์
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด
3. โรคระบบหายใจ
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน
5. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่อปาก
ที่มา : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ เดือน มีนาคม 2557

จานวน
ครัง้
37,561
34,152
32,432
25,126
23,855
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4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตาํ รวจภูธรท่าม่วง ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี 2 ซึง่ มีการให้บริการถึงเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าม่วง มีบุคลากร ดังนี้
1 เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ
จํานวน 122 นาย
2. อาสาสมัคร ตชช.
จํานวน 75 นาย
ที่มา : ข้อมูลจาก สถานีตารวจภูธรท่าม่วง ณ เดือน มีนาคม 2556
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน
18 คน เป็นชาย 12 คน เป็นหญิง 6 คน
การให้การสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิ การของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ได้รบั การถ่ายโอนภารกิจกิจกรรมบริการสาธารณะ
จากกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ในภารกิจด้านการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ซึง่ ปจั จุบนั มีจาํ นวนผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูป้ ว่ ยเอดส์ ดังนี้
ผูส้ งู อายุ
จํานวน 323 ราย
ผูพ้ กิ าร
จํานวน 45 ราย
ผูป้ ว่ ยเอดส์
จํานวน
5 ราย
5. ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่าน ทําให้มี
ปริมาณรถวิง่ เป็นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดฝุน่ ละอองจากท่อไอเสีย รวมทัง้ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ อยู่
ใกล้จงึ เกิดปญั หาฝุน่ ละออง และกลิน่ จากโรงงาน
การจัดการขยะ (ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)
- ปริมาณขยะ 2 ตัน/วัน
- ขยะทีเ่ ก็บขนได้ จํานวนเฉลีย่ ประมาณ 2 ตัน/วัน
- กําจัดขยะ โดยการฝงั กลบ
- รถยนต์ทใ่ี ช้จดั เก็บขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
จํานวน 1 คัน คือ รถขยะแบบอัดท้าย ส่วนทีด่ นิ สําหรับกําจัดขยะ เป็นทีด่ นิ ของ เทศบาล
ตําบลท่าม่วง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 19

6. การเมืองการบริ หาร
6.1 การบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
คณะผูบ้ ริหาร โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภา จํานวน 6 คน มาจากการเลือกตัง้
โดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มาจากการ
แต่งตัง้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ ได้แก่ สมาชิกสภา จํานวน 6 คน
 ฝา่ ยบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน และที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน(ถ้ามี)
6.2 โครงสร้างและอานาจหน้ าที่ ในการบริหารส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าม่วง ประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล งานทีร่ บั ผิดชอบ คือ งานธุรการ
งานบริหารทั ่วไป งานสวัสดิการสังคม งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ งานการศึกษา
2. ส่วนการคลัง
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สนิ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มไิ ด้
กําหนดไว้วา่ เป็นงานของส่วนใด หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. กองช่าง
มีหน้ าที่รบั ผิดชอบดําเนิ นการเกี่ยวกับงานโยธา งานแบบแผนและก่อสร้าง งาน
สาธารณูปโภค รวมถึงงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องและทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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รูปแสดงส่วนการบริ หารงานของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าม่วง
สภาเทศบาล

นายก อบต.

ประชาชน
การเลือกตัง้

การเลือกตัง้

เลขานุการนายก อบต.
ที่ปรึกษานายก อบต.

รองนายก อบต.

นายกเทศมนตรี
ปลัด อบต.

สานักปลัด

กองช่าง

ส่วนการคลัง

ปลัดเทศบาล
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานบริหารงานทั ่วไป
- งานพัสดุและทรัพย์สนิ
- งานการโยธา
- งานสวัสดิการสังคม
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานสาธารณูปโภค
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนและงบประมาณ
- งานการศึกษา
ตาราง แสดงจานวนพนักงานและลูกจ้าง แยกตามส่วน อบต. ท่าม่วง
หน่ วยงาน
สํานักงานปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
รวมทัง้ สิ้น

พนักงาน อบต.
พนักงานจ้าง
ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิ ง รวม
2
3
5
6
3
9
4
4
1
1
3
7
10
6
3
9

รวม
14
4
1
19

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที ่ สานักงานปลัด ( ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557 )
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5.2 การคลังของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
สรุปรายรับจริงปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556
หมวด/ประเภท
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รัฐบาลจัดสรรให้
หมวดเงินอุดหนุนทั ่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ปี 2554
286,357
248,830
78,155
7,877
7,775,581
4,142,713
-

ปี 2555
64
28
89
27
50
80
-

320,349
286,608
192,831
10,520
10,260,690
3,949,496
2,987,935

ปี 2556
10
34
55
60
00
36

363,834
294,225
252,876
24,330
14,144,329
4,473,753
3,221,967

99
70
74
55
-

รวม
17,845,388 38
18,008,430 41
22,775,316 98
ที่มา : ข้อมูลส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง ณ เดือนเมษายน 2557
สรุปรายจ่ายจริงระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556
หมวด/ประเภท
รายจ่ายงบกลาง

ปี 2554

-

รวม
12,577,770 37
13,635,065 71
10,915,000
ที่มา : ข้อมูลส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง ณ เดือนเมษายน 2557

-

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณู ปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

00
86
49
72
50
80
-

3,016,248
4,670,842
2,965,281
217,235
604,100
8,168
2,153,190
-

ปี 2556
1,083,360
4,897,440
3,600,200
305,000
679,000
350,000
-

เงินเดือน,ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชัวคราว
่

2,303,707
3,722,683
3,068,136
238,432
754,667
2,490,142
-

ปี 2555
00
00
86
85
00
00
00
-

สรุปสถานการณ์คลังของ อบต. ท่าม่วง ระหว่างปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556
เมื่อพิจารณาจากอัตราการเพิม่ ต่อปีของรายรับ และรายจ่ายของ อบต. แล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราการเพิม่
ต่อปีของรายรับสูงกว่าอัตราการเพิม่ ต่อปี ของรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์คลังของ อบต.
ท่าม่วง มีเสถียรภาพและอยูใ่ นฐานะเกินดุล เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงมีรายรับสูงกว่า
รายจ่ายจริงอย่างต่อเนื่ องและโครงสร้างของรายรับพบว่า ส่วนใหญ่ มาจากรายได้ท่รี ฐั บาลจัดสรรให้
ซึง่ มีสดั ส่วนค่อนข้างสูง
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในปี ที่ ผา่ นมา
1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิ บตั ิ ในเชิ งปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่ วง ได้ดําเนิ นโครงการตามข้อบัญ ญัตงิ บประมาณ ปี 2555
ในเขตพื้น ที่ โดยได้ร ับความร่ วมมือ การส่ง เสริมและสนับสนุ น จากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพืน้ ที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนทัง้ ใน
พื้น ที่และพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง โดยมีผ ลการดําเนิ น งานที่สํา คัญ ดัง นี้ โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใ น
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 มีโครงการทัง้ สิ้น 138
โครงการ โครงการที่ไ ด้ร บั อนุ มตั ิงบประมาณ จํานวน 50 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 36.23 ของ
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี 2556) และโครงการทีไ่ ด้ดาํ เนินการจริง จํานวน 25 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของโครงการในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี 2556) โดยแยกตามยุทธศาสตร์
ทัง้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านโครงสร้างพื้นฐาน มีโ ครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.71 โครงการที่ได้ร บั
อนุมตั งิ บประมาณ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44 และโครงการทีด่ าํ เนินการจริง จํานวน
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44
2. ด้ านเศรษฐกิ จ มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 14 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 10.14 โครงการที่ได้ร บั อนุ มตั ิ
งบประมาณ จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.90 และโครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน 4
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.90
3. ด้านคุณภาพชี วิต มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํา นวน 42 โครงการ คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.43 โครงการที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติ
งบประมาณ จํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.77 และโครงการที่ดําเนินการจริง จํานวน 14
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.14
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํา นวน 9 โครงการ คิดเป็ น ร้อยละ 6.52 โครงการที่ไ ด้ร บั อนุ ม ัติ
งบประมาณ
จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44 และโครงการทีด่ าํ เนินการจริง จํานวน...-...
โครงการ คิดเป็นร้อยละ...-..
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5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโ ครงการที่ป รากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ15.22 โครงการที่
ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณ จํานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.14 และโครงการที่ดําเนินการจริง
จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.62
6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการทีป่ รากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.97 โครงการที่
ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณ จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.52 และโครงการที่ดําเนินการจริง
จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44
จานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ประจาปี งบประมาณ 2556
งบประมาณทัง้ หมด
ยุทธศาสตร์

งบประมาณทีเ่ บิกจริง

ในแผนสามปี

งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
ประจําปี

(พ.ศ.2556-2558)

งบประมาณ พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

ในปีงบประมาณ

หมายเหตุ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

37,614,000

62.85

2,005,950.00

3.35

2,005,950.00

1.00

2.ด้านเศรษฐกิจ

972,000

1.64

120,000.00

0.20

89,500.00

0.04

3.ด้านคุณภาพชีวติ

8,215,000

13.75

4,731,500.00

7.91

4,155,684.63

2.22

4.ด้านสิง่ แวดล้อม

610,000

1.04

-

-

-

-

5.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

5,855,000

9.78

455,000.00

0.76

297,999.00

0.15

6.ด้านความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ

6,580,000

10.94

122,000.00

0.20

106,310.00

0.05

59,846,000

100

7,434,450.00

12.42

6,655,443.63

11.12

รวม

สรุปผล จากตารางพบว่ามีง บประมาณที่ปรากฏอยู่ใ นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทัง้ สิน้ 59,846,000.00 บาท ได้อนุ มตั งิ บประมาณเพื่อดําเนินการตาม
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แผน จํานวน 7,434,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี
2556) และเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 6,655,443.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของงบประมาณใน
แผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี 2556) โดยแยกตามยุทธศาสตร์ทงั ้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีง บประมาณที่ป รากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 180,135,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.10 ได้รบั อนุ มตั ิ
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน จํานวน 2,005,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 และเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 2,005,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00
2. ด้านเศรษฐกิ จ
มีง บประมาณที่ป รากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จํา นวน 972,000.00 บาท คิด เป็ น ร้อยละ 0.48 ได้ร บั อนุ ม ัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน จํานวน 120,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.06 และเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 89,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04
3. ด้านคุณภาพชีวิต
มีง บประมาณที่ป รากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 8,215,000.00 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 4.11 ได้ร บั อนุ ม ัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน จํานวน 4,731,500.00 คิดเป็นร้อยละ 2.37 และเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 4,155,684.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
มีง บประมาณที่ป รากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ประจําปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จํา นวน 610,000.00 บาท คิด เป็ น ร้อยละ 0.30 ได้ร บั อนุ ม ัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน จํานวน - คิดเป็นร้อยละ - และเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน - บาท
คิดเป็นร้อยละ 5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 5,745,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ได้รบั
อนุ ม ัติง บประมาณเพื่อดําเนิ น การตามแผน จํานวน 455,000.00 คิดเป็ น ร้อยละ 0.23 และเบิก จ่า ย
งบประมาณจํานวน 297,999.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15
6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 4,280,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ได้รบั
อนุ ม ัติง บประมาณเพื่อดําเนิ น การตามแผน จํานวน 122,000.00 คิดเป็ น ร้อยละ 0.06 และเบิก จ่า ย
งบประมาณจํานวน 106,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05
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ผลการดาเนิ นงาน แผนงาน / โครงการประจาปี งบประมาณ 2556 (ตามยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รายชื่อโครงการทัง้ หมดที่ได้ดาเนิ นการ อบต. ท่าม่วง
ปี งบประมาณ 2556
โครงการ
1. โครงการก่อสร้างห้องนํ้าเพื่อประชาชน
2. โครงการวางท่อระบายนํ้า
รวม

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

355,250.00

355,250.00

1,886,450.00

1,886,450.00

2,005,950.00

2,005,950.00

หมายเหตุ

(เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

1. โครงการบ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

100,000.00

86,500.00

2. โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

3,000.00

120,000.00

89,500.00

รวม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

1. โครงการรัฐ

250,000.00

128,807.00

2. โครงการปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา

200,000.00

76,330.00

หมายเหตุ
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โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

3. โครงการจัดงานวันเด็ก

เบิกจ่าย

20,000.00

15,000.00

665,000.00

614,458.00

20,000.00

19,610.99

550,000.00

432,441.29

7. โครงการรณรงค์ ป้องกัน โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ

50,000.00

44,022.35

8. โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์

25,000.00

24,000.00

9. โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร

186,000.00

186,000.00

10. โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนชรา

2,490,500.00

2,490,500.00

30,000.00

14,400.00

12. โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

5,000.00

5,000.00

ั
13. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติ
ด

40,000.00

8,785.00

200,000.00

96,330.00

4,731,500.00

4,155,684.63

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

-

-

-

4. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
5 โครงการซื้อวัสดุการศึกษา
6. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน

11. โครงการถุงอนาคต

14. โครงการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่
รวม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม

-

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

1. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ นและตําบล

30,000.00

5,543.00

2. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

200,000.00

127,650.00

3. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่

75,000.00

75,000.00

100,000.00

79,806.00

50,000.00

10,000.00

455,000.00

297,999.00

4. กองทุนประกันสังคม
5. สนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวระดับตําบลหมูบ่ า้ น
รวม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เบิกจ่าย

1. โครงการติดตัง้ กระจกโค้ง

72,000.00

72,000.00

2. โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุฯ

50,000.00

34,310.00

122,000.00

106,310.00

โครงการ

รวม

หมายเหตุ

2. การประเมินประสิ ทธิ ผลของแผนพัฒนาในเชิ งคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพในปี พ.ศ.2556 โดยการประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณ ภาพการให้บริการขององค์การบริห ารส่วนตําบลท่ าม่ว ง อําเภอท่ าม่ว ง
จังหวัดกาญจนบุร ี ตามภาระหน้าที่ท่กี ําหนดไว้ในพระราชบัญ ญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2552 ) ในปีงบประมาณ 2556
การสํารวจความพึงพอใจ(โดยมหาวิทยาลัยมหิดล) ของประชาชนที่เป็นตัวแทนครอบครัวที่
อาศัย อยู่ใ นเขตพื้น ที่อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลท่ า ม่ ว ง อํ า เภอท่ า ม่ ว ง จัง หวัด กาญจนบุ ร ี ด้ ว ย
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แบบสอบถาม จํานวน 350 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 แล้วนํามาวิเคราะห์ผลโดย
ใช้การพรรณนาความ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธสี ถิติ และผลการวิจยั เชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ จํานวน 5 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดงั นี้
สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 350 คน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.84 มีอายุ 61 ปีขน้ึ ไป ร้อยละ 41.94 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่า
กว่าและระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส/อนุ ปริญญา ร้อยละ 41.94 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5 ,00110,000 บาท/เดือน ร้อยละ 35.48 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ร้านค้า และอื่น ๆ (คนชรา/นักเรียน/นักศึกษา )
ร้อยละ 22.58 และเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนตัง้ แต่เกิด คิดเป็นร้อยละ 61.29
การประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.46
จําแนกผลการประเมินเป็นรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านการจัดเก็บภาษี ป้ายโรงเรือนและภาษี ที่ดิน
ประชาชนผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านงานจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน
และภาษีทด่ี นิ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ดังนี้
1) ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลีย่ = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.50 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องเนื้องานในการให้บริการตรงกับความ
ต้องการของผูร้ บั บริการมากทีส่ ุด
2) ด้านเจ้าหน้ าที่ ผ้ใู ห้บริ การ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.21) คิดเป็นร้อยละ 84.22 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องมีความรู้ในการปฏิบตั หิ น้าที่และ
ให้บริการอย่างดีมากทีส่ ุด
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.29) คิดเป็นร้อยละ 85.90โดยมีความพึงพอใจในเรื่องมีสถานทีใ่ ห้บริการ
เพียงพอ มากทีส่ ุด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และภาษีทดี ่ นิ ทัง้ 3 ด้าน
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.28) คิดเป็น ร้อยละ 85.54
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2. ด้านงานสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ประชาชนผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และผูด้ อ้ ยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ดังนี้
1) ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลีย่ = 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20โดยมีความพึงพอใจในเรื่องเนื้องานถูกต้องตรงกับความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ มากทีส่ ุด
2) ด้านเจ้าหน้ าที่ ผ้ใู ห้บริ การ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.21) คิดเป็นร้อยละ 84.15 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องมีความรู้ในการปฏิบตั หิ น้าที่และ
ให้บริการอย่างดี มากทีส่ ุด
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.10โดยมีความ
พึงพอใจในเรื่องบริเวณที่
รอรับบริการสะอาดและสะดวก มากทีส่ ุด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ป่วยโรค
เอดส์และผูด้ อ้ ยโอกาสโดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.27) คิดเป็น
ร้อยละ 85.48
3. ด้านงานส่งเสริมการศึกษา สาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่ น
ประชาชนผู้ม ารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านงานส่ง เสริมการศึกษา สาสนา
วัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ดังนี้
1) ด้านขัน้ ตอนการให้บริ การ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลีย่ = 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.25 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องเนื้องานในการให้บริการตรงกับความ
ต้องการของผูร้ บั บริการมากทีส่ ุด
2) ด้านเจ้าหน้ าที่ ผ้ใู ห้บริ การ ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.21) คิดเป็นร้อยละ 84.11 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องมีความรู้ในการปฏิบตั หิ น้าที่และ
ให้บริการอย่างดี มากทีส่ ุด
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.67 โดยมีความพึงพอใจในเรื่องบริเวณที่พกั รอรับ
บริการสะอาด สะดวก และเพียงพอมากทีส่ ุด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานส่งเสริมการศึกษา สาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิน่ โดยภาพรวมทัง้ 3 ด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.34
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละขัน้ ตอน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านอยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.46 โดยระดับความพึงพอใจในด้านจัดเก็บภาษี
ป้ายโรงเรือนและภาษีทด่ี นิ (ค่าเฉลีย่ = 4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.54 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านงานสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส (ค่าเฉลี่ย = 4.27) คิด
เป็นร้อยละ 85.48 และด้านงานส่งเสริมการศึกษา สาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย =
4.27) คิดเป็นร้อยละ 85.34 ตามลําดับ
อภิ ปรายผล
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอท่า
ม่ว ง จัง หวัด กาญจนบุ ร ี อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด แสดงให้เห็น ถึง ผู้บ ริห ารหน่ ว ยงานและเจ้าหน้ าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้องานถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้รบั บริการมากที่สุด สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูม้ าใช้บริการ และพบว่าไม่มปี จั จัยใดเป็นทีไ่ ม่พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มี
ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลทีส่ อดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึง่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ได้
นํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ มาแปลงเป็นวาระในระดับพื้นที่ โดยแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล ยึดหลักการ
พัฒนาที่ส นองต่อนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิ ศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร ี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ เป็นไปตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดไว้
4.1 วิ สยั ทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง

“เศรษฐกิ จดี มีสาธารณูปโภคพร้อม สิ ง่ แวดล้อมน่ าดู
ความรู้เที ยบทัน ชุมชนเข้มแข็ง”
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายนํ้า คลองส่งนํ้า
2.การขยายเขตไฟฟ้า และติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
3.ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตการบริการ
ประปาหมู่บา้ น
4.บริการสาธารณะทีป่ ระชาชนพึงได้รบั อย่างถ้วน
หน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.การพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นชุมชน
2.การแก้ไขปญั หาความยากจนและการส่งเสริม
อาชีพ
3.การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่ งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
รณรงค์กาํ จัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน
2.ส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มขี ดี ความสามารถในการพัฒนา
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี
1.การจัดระเบียบของชุมชนและการสร้างระบบความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
2.อนุรกั ษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูสถานทีท่ ่องเทีย่ วเดิม
3.พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ
4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
5.ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการท่องเทีย่ วและรักษาสิง่ แวดล้อม
6.ส่งเสริมการควบคุมการใช้ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
7.ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว
8.ส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบความคุม้ ค่าในการลงทุนด้านการท่องเทีย่ ว
9.ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในมิตจิ ากการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สงั คม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิ ทธิภาพระบบการผลิ ตสิ นค้าเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารรวมกลุม่ สหกรณ์ / เกษตรกร
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี
4.เสริมสร้างเครือข่าย / พันธมิตรระหว่างผูผ้ ลิตกับผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภค
5.ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
6.เพิม่ ช่องทางทางการค้า และส่งเสริมให้มตี ลาดกลางสินค้าเกษตร
7.พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตร
8.จัดให้มแี ละพัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอ
9.ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
10.ให้มกี ารตรวจสอบและพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพผลผลิต
11.ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
12.ส่งเสริมให้มแี ละพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนและการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในท้องถิน่ การใช้วตั ถุดบิ ภายในจังหวัดและ
ภายในประเทศ พัฒนาตราสินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท้องถิน่ เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้า
2.เพิม่ ประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิต SMEs และวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้ ทัง้ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร แลกเปลีย่ นการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและ
การตลาด รวมทัง้ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจในทุกระดับให้มคี วามเข้มแข็ง
3.สร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนบริการการเงินเพื่อส่งออก
ยกระดับกองทุนหมู่บา้ นเป็นธนาคารหมู่บา้ น
4.พัฒนาระบบการค้าให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นธรรมสําหรับผูป้ ระกอบการทุกระดับ
รวมทัง้ สร้างฐานความรูแ้ ละทัศนคติของผูป้ ระกอบธุรกิจและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้านการบริการ
จัดการ
5.พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตรในด้านระบบฐานข้อมูล การค้า การลงทุน การ
ขนส่ง การเก็บรักษา และรวบรวมผลผลิตหลังเก็บเกีย่ ว (Logistics)
6.ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารแปรรูปผลผลิตทางเกษตรในชุมชน
7.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ดา้ นการลงทุน การค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารรวมตัวจัดตัง้ สหกรณ์ในชุมชนแบบครบวงจร
9.เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสร้างความเชื่อมั ่นและไว้ใจในระดับผูน้ ํา
10.พัฒนาระบบและมาตรฐานในการอํานวยความสะดวกทางการค้าผ่านชายแดนในภูมภิ าคและ
กําหนดพืน้ ทีก่ ารค้าชายแดนเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นเมืองน่ าอยู่
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท้ งั ้ ในระบบและนอกระบบ ตลอดจนให้มี
การจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2.ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรูก้ บั ประชาชนและชุมชน
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการกําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมตามกลุ่มอาชีพของแต่
ละท้องถิน่
4.สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี เด็กมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อย
โอกาสทัง้ ในระบบและนอกระบบ
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5.สนับสนุนจัดทําแผนรองรับการถ่ายโอน
6.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูส้ ่ปู ระชาชน เพื่อปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียม
สังคมสู่การปฏิบตั อิ ย่างยั ่งยืน
แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาวะ
1.ส่งเสริมสนับสนุ น งานสาธารณสุข เช่ น การกําจัดลูกนํ้ า ยุง ลาย วัคซีน ป้องกัน โรคพิษ
สุนขั บ้า การกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ ก่อเหตุราํ คาญ โรคติดต่อ (ไข้หวัด โรคเอดส์) ฯลฯ
2.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวม แก่ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยเอดส์
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มด้อยโอกาส
3.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแกนนําสุขภาวะ ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะ
ของชุมชน โดยชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมสนับสนุนนันทนาการในชุมชนให้พอเพียง
แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอย่างยั ่นยืน
2.อนุรกั ษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีวฒั นธรรมอันดีงาม
แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1.ส่งเสริมและอนุรกั ษ์การปลูกต้นไม้ยนื ต้นและดูแลรักษาต้นนํ้าลําธาร เพิม่ ความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์
2.สร้างจิตสํานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนให้เห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของปา่ ไม้
สัตว์ปา่ และทรัพยากรธรรมชาติ
3.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทางด้านกายภาพ (นํ้า อากาศ เสียง) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดทําผังเมืองรวม
4.สร้างกลไกใช้ประโยชน์ร่วม เพื่อป้องกันหรือลดข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
5.ส่งเสริมและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร
3.บริหารองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า
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4.เร่งรัดการลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ริ าชการ สู่การปฏิบตั โิ ดยแท้จริง
5.ทบทวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
6.อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.เร่งรัดการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิ ปไตยและความมั ่นคง
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิ ปไตย
1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรูด้ า้ นประชาธิปไตยผ่านสื่อต่างๆ
2.ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับประชาธิปไตย
3.จัดตัง้ แกนนํา อาสาสมัคร วิทยากร เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาด้านความมั ่นคง
1.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝา่ ยปกครองและตํารวจ
2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน
3.สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาสังคมร่วมกัน
4.ส่งเสริมการกีฬาเพื่อลดปญั หาสังคม
5.จัดตัง้ ศูนย์รบั แจ้งเรื่องร้องทุกข์
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
วิ สยั ทัศน์จงั หวัดกาญจนบุรี “เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมประตูการค้าชายแดน และมุ่งพัฒนาสู่คณ
ุ ภาพชีวติ ทีย่ ั ่งยืน ”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งอนุรกั ษ์
เป้ าประสงค์
1.เพิม่ รายได้และจํานวนนักท่องเทีย่ ว
2.แหล่งท่องเทีย่ วมีคุณภาพ
3.เพิม่ มูลค่าผลผลิตของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์
1.การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วการบริการและความปลอดภัย
2.พัฒนาบุคลากรทางการท่องเทีย่ ว
3.ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเทีย่ ว
4.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ และวิสาหกิจชุมชน
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2.การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพระบบการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร เกษตรอุต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
เป้ าประสงค์
1.เพิม่ มูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
2.เพิม่ การใช้พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึง ถึงสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
2.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตร
3.เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจยั และการประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมทีป่ ลอดภัย
4.สนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวล และพลังงานทางเลือก
5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสม
3.ส่งเสริมการค้าชายแดน
เป้ าประสงค์
1.พัฒนาและยกระดับการค้าชายแดน
กลยุทธ์
1.พัฒ นาและส่ ง เสริม การค้า ชายแดนโดยการจัด ตัง้ นิ ค มอุ ต สาหกรรม จัด ตัง้ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา
2.ยกระดับจุดอ่อนปรนทางการค้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
3.พัฒนาการค้าการลงทุนชายแดน
4.การรักษาความมั ่นคงชายแดน
เป้ าประสงค์
1.มีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและระบบบริหารวิกฤตการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.ระบบการบริหารจัดการสถานะและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.จัดระเบียบพืน้ ทีช่ ายแดนให้มคี วามพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปญั หา
2.แก้ไขปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยงั ไม่มสี ถานภาพที่ชดั เจนให้สมดุลระหว่าง
สิทธิพน้ื ฐานกับการรักษาความมั ่นคงแห่งชาติ
3.แก้ไขปญั หาผูล้ กั ลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบ
การตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกัน้ การปราบปราม และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
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5.ยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้ าประสงค์
1.ประชาชนได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2.เป็ น สัง คมแห่งการเรียนรู้ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวติ สังคมมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ความมีระเบียบวินยั
2.ส่งเสริมสังคมและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
3.ส่งเสริมครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มคี วามเข้มแข็ง
4.พิทกั ษ์ คุม้ ครองสิทธิ ์และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาส
5.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวติ แบบยั ่งยืนทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการจัดการศึกษาแบบอัธยาศัย
6.ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดอย่างยั ่งยืน
7.ส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนตามหลักคําสอนของศาสนา
8.พัฒนาการศึกษานําไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณธรรมและความสุข
9.ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของประชาชน
10.อนุรกั ษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ชุมชน
6.พัฒนาการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
เป้ าประสงค์
1.เพิม่ ความพึงพอใจและความเชื่อถือให้แก่ประชาชนในการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน
ภาครัฐและกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐ
กลยุทธ์
1.ปรับปรุง รูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขัน้ ตอนและกระบวนการการ
ทํางาน ขยายการให้บริการประชาชน
2.ให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเรียบร้อยในสังคม
3.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.วางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบในวงราชการ
7.ส่งเสริมประชาธิ ปไตยและกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้ าประสงค์
1.ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
2.ท้องถิน่ มีความเข้มแข็งและบริการจัดการภารกิจของตนได้อย่างดี
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กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีวถิ ชี วี ติ ตามระบอบประชาธิปไตย
2.ส่ง เสริมบทบาทผู้นําชุ มชนหรือปราชญ์ท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็น ในกิจการ
บ้านเมือง
8.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์
1.การคมนาคม การขนส่ง การส่งเสริมสนับสนุน และการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ ฐานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2.อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดและการดําเนินการตามผัง
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
4.5 แผนพัฒนาอาเภอ ประกอบด้วย
วิ สยั ทัศน์อาเภอท่าม่วง “ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมดีเด่น แผนชีวติ ของ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบองค์รวมเชิงสมดุลอย่างยั ่งยืน”
ยุทธศาสตร์อาเภอท่าม่วง
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมการจัดระบบอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพ
3. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนอย่างสมดุล
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการลงทุนและการค้า
6. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
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4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่ น
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีแนวทางนโยบายในการพัฒนา 5 ประการ ดังนี้
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้ น ทางเท้า สะพาน รางระบายนํ้า รักษาความสะอาด
ของถนน ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ จํากัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ให้ได้รบั ความสะดวกและปลอดภัย
1.2 พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ให้มคี วามสว่างอย่างทั ่วถึง
1.3 พัฒนาและปรับปรุงให้มนี ้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างทั ่วถึง
1.4 พัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านสาธารณะต่างๆ ให้ครอบคลุมและทั ่วถึง เช่น ติดตัง้ เสียง
ตามสายหรือหอกระจายข่าว ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศประจําตําบล ประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อติดตัง้ โทรศัพท์สาธารณะให้ท ั ่วถึง
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถการเพิม่ ผลิตผลทางเกษตรอินทรียเ์ ช่น
ส่งเสริมการใช้ป๋ ยชี
ุ วภาพแทนปุ๋ยเคมี อบรมให้ความรูด้ า้ นการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพิม่ ทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ เช่น
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดตัง้ กลุ่ม
อาชีพสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น สนับสนุนกองทุน
หมุนเวียนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพเสริม ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ อุตสาหกรรมในครอบครัว และการ
ประกอบอาชีพของราษฎร
3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน บํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ เช่น จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
ต่างๆ เช่น อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ฯลฯ
3.3 ส่งเสริมคุณภาพและอนามัยของประชาชน เช่น ควบคุม รณรงค์ ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บา้ น (อสม.)
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3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน เช่นสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชร คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
4. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม
4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนํ้าและสิง่ แวดล้อม
4.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค
4.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจํากัดขยะมูลฝอย
4.4 คุม้ คอรง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีม่ อี ยูใ่ ห้มขี ดี ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
5.4 จัดระเบียบของชุมชนและสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือน (อปพร.) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
5.6 จัดกิจกรรมและโครงการตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นยึดผลทีไ่ ด้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
5.7 จัดทําโครงการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบล
5.8 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
5.9 พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็วถูกต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้
5.10 ปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์ สถานทีต่ งั ้ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงให้ร่มรืน่ สะอาด
สวยงาม
5.11 กิจกรรมหรืองานอื่นใดทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีท่ อ่ี งค์การบริหารส่วนตําบลต้องทํา
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ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการและรายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส่วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผล
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิ บตั ิ และการติ ดตาม ประเมินผล
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล องค์ประกอบ การติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติ ดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือก
จํานวน 3 คน
2. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือก
จํานวน 2 คน
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกกันเอง
จํานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ ดั เลือกกันเอง
จํานวน 2 คน
5. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู้ ริหารคัดเลือก
จํานวน 2 คน
มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่ เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ โดยทั ่วกัน อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
6.2 การกาหนดวิ ธีการติ ดตามและประเมินผล
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน ผล เป็ น การแสดงถึง วิธีการติดตามและประเมิน ผล
โครงการ โดยกําหนดรูปแบบทีจ่ ะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ อยูภ่ ายใต้ระยะเวลา และงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ บรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้วางไว้หรือไม่ ทัง้ นี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ดําเนินกิจกรรมตาม โครงการในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึน้ จริงเมื่อดําเนิ น
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ประกอบ
ไปด้วย แบบรายงาน 3 แบบและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ น การประเมิน การดําเนิ น งานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนตํา บลท่ าม่วง ว่า
ดําเนิ น การครบถ้วนทุ ก ขัน้ ตอน มากน้ อ ยเพียงใด อย่างไร มีประเด็น การประเมิน ทัง้ หมด 13 ข้อ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ประเมินคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง
ส่วนที่ 2 ประเมินการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง โดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาว่ามีหรือไม่มกี ารดําเนินงานนัน้ ๆ
แบบที่ 2 แบบติ ดตามผลการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี และโครงการทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ซึง่ นอกจากจะทําให้รบั ทราบถึงสถานการณ์ในการดําเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่กี ําหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ มีประเด็นในการ
ประเมิน 2 ประเด็น คือ
1. การติดตามผลการดําเนิน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
2. การติดตามผลการดําเนิน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
แบบที่ 3/1 แบบประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงตามแผนยุทธศาสตร์ทก่ี าํ หนด โดยมีประเด็นในการ
ประเมิน 3 ส่วนคือ
1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงในภาพรวม
2. ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
3. การเปลีย่ นแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั ทีเ่ ลือก
แบบที่ 3/2 แบบประเมิ นความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าม่วงในภาพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงในภาพรวม
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แบบที่ 3/3 แบบประเมิ นความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าม่วงในแต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงในแต่ละยุทธศาสตร์
6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการติ ดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ได้กําหนด
ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้
1. แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตํา บล โดยจะทําการประเมินและ
รายงานทุกครัง้ หลังจากทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
2. แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ส้นิ สุดการดําเนิ นงานใน เดือนตุลาคม
- ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 จนถึงไตรมาสที่ 3
3. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีกําหนดระยะเวลาในการประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานปีละ 1 ครัง้ หลังจากสิน้ สุดงบประมาณ
4. แบบประเมินความพึง พอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงใน
ภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์ มีกาํ หนดระยะเวลาในการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานปีละ
1 ครัง้ หลังจากสิน้ สุดงบประมาณ
เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงได้ทําการ
ติด ตามและประเมิน ผลโครงการแล้ว ให้ร ายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง ได้จ าการติด ตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เพื่อให้น ายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ าม่วง
นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ม่วง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทั ่วกัน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่ ว นรวมและเพื่อ ให้ก ารบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สอดคล้อ งกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานคาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตามความเหมาะสม
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สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 สภาพทั ่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง
บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีทผ่ี ่านมา
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บทที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญั หาความยากจน
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
๏ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๏ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บทที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
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