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ส่วนท่ี  1 

บทน า 
ในปจัจุบนัการวางแผนไดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญั  ในการกาํหนดแนวทางการพฒันาทัง้ในภาครฐั

และเอกชน  โดยมุ่งใช้หลกัวชิาการบริหารมาเป็นเกณฑ์หรือตัวกําหนดทิศทางหรือแนวทางการ

ดาํเนินงานใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาหรอืความตอ้งการของประชาชนหรอืมุง้เน้นในเรื่องการพฒันาอย่างมี

ประสิทธภิาพ  และนับตัง้แต่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540 จนถึงรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2550    ได้บญัญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กําหนดนโยบายการ

ปกครอง  การบรหิารบุคคล  การเงนิและการคลงัอยา่งอสิระภายใตก้ารกํากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั

และการตรวจสอบของภาคประชาชน  ภายใต้รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนัได้มกีารออกกฎหมาย  ระเบยีบ

โดยกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัทาํแผนพฒันา  เพื่อเป็นทศิทางในการพฒันาท้องถิ่น   ซึ่ง

ปจัจุบนัไดม้กีารจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทําแผนพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548  ในระเบยีบฯได้กําหนดให้มกีารจดัทําแผนพฒันา  ได้แก่  

แผนยทุธศ์าสตรก์ารพฒันา  และแผนพฒันาสามปี ในที่นี้จะขอกล่าวถึง  เนื่องแผนพฒันาสามปี  เป็น

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันา  อนัเป็นการกาํหนดรายละเอยีดแผนงาน  โครงการพฒันาที่จดัทําขึน้  สําหรบัปีงบประมาณแต่

ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อ

ปรบัปรุงเป็นประจาํทุกปี ซึง่ไดด้าํเนินการอยูข่ณะนี้ 

 ในการพฒันาจะนําไปสู่สิง่ทีมุ่่งหวงัไดน้ัน้  จะต้องสามารถนําแผนที่วางไวแ้ปลงไปสู่การปฏบิตัิ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ดงันัน้  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงจึงได้จดัทํา

แผนพฒันาสามปี  ซึง่ถอืวา่เป็นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบิตัโิดยมหีลกัการ

ทีว่า่  ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาหนึ่งๆ  มแีนวทางการพฒันาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้

แนวทางการพฒันาหนึ่งมโีครงการไดม้ากกวา่หนึ่งโครงการ  ทีจ่ะตอ้งนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและวสิยัทศัน์ในทีสุ่ด   

ลกัษณะของแผนสามปี 

แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบิตัิ โดยมหีลกัว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพฒันาหนึ่ง  จะมแีนวทางการพฒันาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ

พฒันาหนึ่งจะมโีครงการ/กจิกรรมไดม้ากกวา่หนึ่งโครงการที่จะต้องนํามาดําเนินการ  เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพฒันา  และวสิยัทศัน์ในที่สุด  เป็นแผนที่สมัพนัธ์ใกล้ชดิกบั



                                                    แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  2 

 

งบประมาณ  โดยองค์การบรหิารส่วนตําบลจะใช้แผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทัง้วางแนวทางเพื่อให้มกีารปฏิบตัิให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาแบบหมุนเวยีนเนื่องจาก

แผนพฒันาสามปีมลีกัษณะเป็นแผนทีม่คีวามต่อเนื่องเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดย

มกีารทบทวนเพื่อปรบัปรุงประจาํทุกปี 
 

ภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาสามปีกบัการจดัท างบประมาณ 
 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 
แผนพฒันาสามปี 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี 

 

 

วตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาสามปี 

1.1  เป็นแผนทีม่วีตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา  โดยมเีป้าหมายอยา่งชดัเจนและมลีกัษณะ

เฉพาะเจาะจงของปีทีจ่ะดาํเนินการ 

1.2  เป็นแผนพฒันาที่ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการในปีนัน้ ๆ 

และ สามารถนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

1.3  เพื่อแสดงใหเ้หน็แนวทางการพฒันาในช่วงสามปีวา่มคีวามสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบ

ต่อ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.4  เป็นเครื่องมือในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรม จาก      

แผนพฒันาสามปี  ในปีทีจ่ะจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํไปจดัทาํงบประมาณ 

1.5 เพื่อเป็นการจัดเตรียมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร  

งบประมาณประจาํปี  และนําไปปฏบิตัไิดท้นัทเีมื่อไดร้บังบประมาณ 
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ขัน้ตอนในการจดัท าแผนสามปี 

ขัน้ตอนที ่ 1   ประชมุคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์ ความสาํคญัในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

 กําหนดประเด็นหลักการพฒันาให้สอดคล้องกับวิส ัยทศัน์  พันธกิจ  และ

จุดมุ่งหมายการพฒันาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  และสอดคล้องกบัปญัหา

ความตอ้งการของประชาชน 

ขัน้ตอนที ่ 2   ประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 รวบรวมประเดน็หลกัการพฒันา  แนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันา  พร้อมขอ้มูลทัว่ไป  และปญัหาความต้องการของประชาชน เพื่อจดัทํา

ร่างแผนพฒันาสามปี  แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

ขัน้ตอนที ่ 3   ประชมุคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล /อนุมตัแิละประกาศใช ้

 คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล พจิารณาร่างแผนพฒันา

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 ผูบ้รหิารเสนอร่างแผนพฒันาสามปี  ต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเพื่อให้

ความเหน็ชอบ 

 เสนอร่างแผนพฒันาสามปี  ที่เหน็ชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลให้

ผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตําบล  พจิารณาอนุมตัิร่างแผนพฒันาสามปีและ

ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  พรอ้มทัง้ประกาศ ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ใ ห้ ส่ ว น

ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  และประชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบ  
 

ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี 

การจดัทําแผนพฒันาสามปี  เป็นเครื่องมอืที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

พจิารณาอย่างรอบคอบให้เหน็ถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมคีวาม

เชื่อมโยงและส่งผลทัง้ในเชงิสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่างกนั  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี

ประสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
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ส่วนท่ี  2 

สภาพทัว่ไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

ประวติัของต าบลท่ามว่ง 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งของอําเภอท่าม่วง  

จงัหวดักาญจนบุร ี ซึง่อาํเภอท่าม่วงไดร้บัจดัตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2441  เดมิชื่อว่า “อําเภอใต้” เพราะอยู่ทาง

ใตข้องจงัหวดักาญจนบุร ีโดยตัง้อยูบ่นฝ ัง่ขวาของแม่น้ําแม่กลอง  ต่อมาราว  พ.ศ. 2443 จงึได้ยา้ยที่ว่า

การอาํเภอมาตัง้อยูท่ ีต่าํบลวงัขนาย  เหนือวดัศรโีลหะราษฎรบ์าํรุง  ตัง้อยู่บนฝ ัง่ซ้ายของแม่น้ําแม่กลอง 

ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นอาํเภอวงัขนาย  คาํวา่ “วงัขนาย”  มปีระวตัเิล่าสบืกนัมาวา่  น้ําในแม่น้ําแม่กลองซึง่ห่าง

จาก  ทีว่า่การอาํเภอวงัขนายไปประมาณ  3  เส้น  ( ประมาณ 120  เมตร ) มวีงัน้ําวนเป็นก้นกระทะ 

พอถงึฤดแูลง้  มคีนมาหาปลาใช้แหทอดหาปลาในวงัน้ําวน  ได้ขนายช้าง  1 คู่  (งาเลก็ๆ ของช้างพงั)  

ตัง้แต่นัน้มาจงึเรยีกวงัน้ําวนนี้วา่    “วงัขนาย” ต่อมาไดม้กีารเปลีย่นแปลงเขตตาํบล  สถานที่ตัง้ที่ว่าการ

อาํเภอวงัขนายไดต้ัง้อยู่ในเขตของตําบลท่าม่วง  จงึมกีารเปลี่ยนชื่ออกีครัง้เป็น  “อําเภอท่าม่วง”  ราว 

พ.ศ. 2489 ได้ก่อสร้างที่ว่าการอําเภออยู่รมิถนนแสงชูโตและได้ยา้ยที่ว่าการอําเภออกีครัง้   ในช่วงนี้

ประชาชนเริม่หนาแน่นขึน้ เนื่องจากมพี่อคา้ชาวจนีทีม่าจากโพน้ทะเล  มาตัง้ถิน่ฐานและทาํกาคา้ขายใน

ตลาดท่าม่วง   

ตลาดท่าม่วง เดมิมบีา้นเรอืนไม่มากนกั ส่วนมากตัง้บา้นเรอืนเป็นโรงดนิมุงจากตดิต่อกนัไป

ตามลาํน้ําการคา้ขายอาศยัพาหนะเรอือย่างเดยีว  หวัใจสําคญัในการค้าขึน้อยู่กบัเรอื  ซึ่งรบั -ส่งสนิค้า

ผ่านทางปากอ่าวแม่น้ําแม่กลอง(จังหวดัสมุทรสงคราม)  และนําส่งท่าม่วง -กาญจนบุรีในที่สุด    

ประชาชนในเขต  2  อําเภอ  คอื  อําเภอพนมทวนและอําเภอท่าม่วงฝ ัง่ซ้ายของแม่น้ําแม่กลอง เช่น 

หมู่บา้นดอนเขารกั,รางหวายดอนตาเพชร,บ่อระแหง,พงัตรุ,บ้านทวน , ทุ่งสมอ,หนองขาว,ดอนเจดยี,์   

ทุ่งทอง  ต่างกต็้องนําผลติผลเข้าสู่ตลาดท่าม่วง  อาชพีชาวไร่สมยันัน้นิยมปลูกยาสูบ  ประชาชนทัง้

ประเทศรูจ้กัในชื่อ “ยาปากแพรก” เพราะเมอืงกาญจนบุรใีนสมยันัน้ตัง้อยู่ที่บ้านปากแพรก    อาชพี

การปลกูยาสบู  ชาวจนีเป็นผูป้ระกอบการเป็นส่วนใหญ่วธิลีาํเลยีงยาสบูสู่ตลาดท่าม่วง  มวีธิเีดยีวคอื “ใช้

ลกูหาบ” ซึง่เป็นความพยายามอยา่งยิง่ของคนในสมยันัน้   ชาวสวนกป็ลกูมะม่วงเป็นส่วนมาก   ส่วนคน

ไทยกม็กัทาํนาเป็นส่วนใหญ่  แลว้นํามาขายลงเรอืทีต่ลาดท่าม่วง  วธิกีารเดนิทางนอกจากเกวยีนแล้ว ก็

ใชว้ธิหีาบกระบุงคนละ 2 กระบุง  ซึง่ประชาชนชาวพนมทวน, ทุ่งสมอ, หนองขาว ฯลฯ จะมาตลาดท่า

ม่วงจะพดูวา่ “ไปท่า” (ในทีน่ี้กค็อื “ท่าน้ํานัน้เอง”) 
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ตลาดท่าม่วง แต่เดิมมีท่าน้ําอยู่ 3 แห่ง  คือ  ท่าบน(บ้านคุณส่อง) ท่านี้มตี้นมะม่วงใหญ่    

ท่ากลาง(บา้นนายหา้งหยว่น) มตีน้จามจุร ี ส่วนท่าล่าง (บา้นนายดาํ  ตน้สกุล วยัวฒันะ)  ท่าล่างนี้มกีาร

ปลกูโรงคา้ขายแห่งแรก  เนื่องจากสภาพตลาดท่าม่วงขณะนัน้เป็นตลาดท่าน้ําที่มกีารค้าขายมะม่วงที่

บรรทุกมาจากเกวยีนและหาบลงเรอื จงึมเีรอืแพของพ่อค้ามารอขนถ่ายสนิค้าซื้อขายกนัอยู่  ชาวบ้าน

เรยีกบรเิวณนี้วา่  “บา้นท่ามะม่วง”  ต่อมาคาํกร่อนไปเป็น “ท่าม่วง” จนถงึบดันี้  

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตัง้อยูใ่นเขตการปกครอง  

อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุร ี ทางทศิใต้ของจงัหวดักาญจนบุร ี ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข  323 (ถนนแสงชูโต) และทางหลวงแผนดนิหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม )  

ประมาณ  182  กโิลเมตร  เป็นองค์การบรหิารส่วนตําบลขนาดกลาง  มพีื้นที่รวมประมาณ  10.47  

ตารางกิโลเมตร  โดยได้ร ับการจัดตัง้ เ ป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที ่ 16  ธนัวาคม  2539 

ตราสญัลกัษณ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามว่ง 

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง  มีตราประจําเป็นรูป       
ผลมะม่วงสองใบ    

ท่ีตัง้ 
  ปจัจุบนัทีท่าํการองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  ตัง้อยูเ่ลขที ่ 1124/6  หมู่ที ่4 ถนนแสงชโูต  

ตาํบลท่าม่วง  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุร ี 71110 
 

อาณาเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามว่ง 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  มีอาณาเขตติดต่อ  ดงัน้ี 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั หมู่ที ่ 6  ตาํบลทุ่งทอง   จงัหวดักาญจนบรุ ี

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั หมู่ที ่ 1  ตาํบลวงัขนาย  จงัหวดักาญจนบรุ ี

    หมู่ที ่ 2  ตาํบลวงัขนาย  จงัหวดักาญจนบรุ ี

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั หมู่ที ่ 4  ตาํบลท่าลอ้  จงัหวดักาญจนบรุ ี

ทศิใต ้  ตดิต่อกบั เขือ่นแม่น้ําแม่กลอง  จงัหวดักาญจนบรุ ี

  พื้นท่ีรบัผิดชอบ 
  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงมเีขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 10.47 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 

6,543.75  ไร่  ครอบคลุมพืน้ทีจ่าํนวน 3 หมู่บา้น ของตาํบลท่าม่วง  อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ี   
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แผนท่ี  แสดงอาณาเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
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สภาพภมิูประเทศและภมิูอากาศ 
สภาพพื้นท่ี :  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง  ตัง้อยู่ในพื้นที่  อําเภอท่าม่วง  จงัหวดั

กาญจนบุร ี มพีืน้ทีร่วมประมาณ  10.47  ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ  6,543.75  ไร่ ลกัษณะทัว่ไป

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มแีม่น้ําแม่กลองไหลผ่านด้านทศิใต้  มีลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่าน  มสีภาพ

ชลประทานทีด่ ีโดยมเีขือ่นแม่น้ําแม่กลอง  และคลองชลประทาน บรเิวณแนวเขตพืน้ที ่

ลกัษณะภมิูอากาศ 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  ลกัษณะภมูอิากาศไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ 

มลีกัษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน  มีความชื้นในอากาศสูง  ทําให้อากาศโดยทัว่ไปเยน็และชุ่มชื้น  

ขณะเดยีวกนัอากาศในฤดูร้อนกร็้อนมาก   อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี ประมาณ  25 – 39 องศาเซลเซยีส 

แบ่งออกเป็น 3  ฤดกูาล ดงันี้ 

 ฤดฝูน ประมาณเดอืนมถุินายนถงึเดอืนตุลาคม  โดยจะมฝีนตกมากในช่วงเดอืน

กนัยายนถึงเดือนตุลาคม  ทัง้นี้ในช่วงเดือนดงักล่าวจะได้ร ับอิทธิพลจากพายุ

ดเีปรสชัน่ และพายโุซนรอ้นทีพ่ดัผ่านประเทศไทย  

 ฤดหูนาว ประมาณเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์  

 ฤดรูอ้น เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม 
 

ประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง  มีประชากรทัง้สิ้น  3,580 คน แยกเป็น  ชาย  1,685 คน 

หญงิ 1,895  คน มจีาํนวนครวัเรอืนทัง้สิ้น 1,393 ครวัเรอืน มคีวามหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 275 คนต่อ

ตารางกโิลเมตร     

พ.ศ. 
ประชากรทัง้หมด (คน)  

ครวัเรือน 
 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

2553 1,346 1,525 2,871 1,239  

2554 1,328 1,499 2,827 1,251  

2555 1,675 1,841 3,516 1,286  

2556 1,672 1,844 3,516 1,387  

2557 1,685 1,895 3,580 1,393  

 

ท่ีมา : ฝา่ยทะเบยีนและบตัร  ทีท่ าการปกครองอ าเภอท่าม่วง  (ขอ้มลู  ณ  เดอืน มนีาคม  2557) 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  มีประชากรเพ่ิมขึน้และลดลงดงัตารางด้านล่างน้ี 

พ.ศ. 
จ านวนการเกิด จ านวนการตาย จ านวนคนย้ายเข้า จ านวนคนย้ายออก อตัรา 

+ เพ่ิม 
- ลด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2553 - - - 9 13 22 86 94 180 74 84 158 = 
2554 2 - 2 11 8 19 79 71 150 82 86 168 - 
2555 - 1 1 6 9 15 73 88 161 71 53 124 + 
2556 2 2 4 10 6 16 75 96 171 65 55 120 + 

ท่ีมา : ฝา่ยทะเบยีนและบตัร  ทีท่ าการปกครองอ าเภอท่าม่วง  (ขอ้มลู  ณ  เดอืน มนีาคม  2556) 
 

ข้อมลูเพ่ือวางแผนด้านการจดัการคณุภาพชีวิตส าหรบัประชาชนโดยแยกกลุ่มอาย ุ

ช่วงอายปุระชากร จ านวนรวม (คน)  แนวทางการพฒันา 
เดก็แรกเกดิ – 2 ขวบ 105 - ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัแม่และเดก็ 

3 ขวบ 29 - จดับรกิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้พยีงพอ 
4 – 6 ขวบ 87 - จดัการศกึษาระดบัอนุบาล 
7 – 12 ปี  179 - จดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
13 – 15 ปี 128 - จดัการศกึษาระดบัมธัยมตอนตน้ 
16 – 18 ปี 120 - จดัการศกึษาระดบัมธัยมตอนปลาย 
19 – 22 ปี 159 - จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
23 – 59 ปี 1,975 - ส่งเสรมิพฒันาอาชพี/รายได ้

คนชรา (60 ปีขึน้ไป) 712 - การพฒันาฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติ 
- การสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี 

15-25 407 -จดักจิกรรมเกีย่วกบัเยาวชน 
ท่ีมา : ฝา่ยทะเบยีนและบตัร  ทีท่ าการปกครองอ าเภอท่าม่วง  (ขอ้มลู  ณ  เดอืน มนีาคม  2557) 

 

การปกครอง 
 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  แบ่งการปกครองเป็น  3  หมู่บา้น  ซึง่ครอบคลุมเตม็ หมู่บ้าน

จาํนวน  2  หมู่บา้น  คอื  หมู่ที่  4 และ 5  สําหรบัหมู่ที่ 1 มพีื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่า

ม่วง   อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุร ี แต่ละหมู่บา้นมปีระชากร  ดงันี้ 
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ล าดบั หมู่บ้าน/ต าบล 
จ านวนประชากร จ านวน

ครวัเรือน ชาย หญิง รวม 

1 หมู่ที ่1 วดัศรโีลหะฯ ตาํบลท่าม่วง 418 510 928 502 

2 หมู่ที ่ 4 หนามแดง   ตาํบลท่าม่วง 625 704 1,329 588 

3 หมู่ที ่ 5  คนัคน้ํูา     ตาํบลท่าม่วง 315 322 637 303 

รวม 1,358 1,536 2,894 1,393 

ท่ีมา : ฝ่ายทะเบยีนและบตัร  ทีท่ าการปกครองอ าเภอท่ามว่ง  (ขอ้มลู  ณ  เดอืน มนีาคม  2557) 

หมู่ที ่ 1  บา้นวดัศรโีลหะฯ ผูป้กครอง   นายวชิยั    ลิม้เจรญิ  กาํนนั 

หมู่ที ่ 4  บา้นหนามแดง  ผูป้กครอง นายวชิาญ  เลา้สวย  ผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ที ่ 5  บา้นคนัคน้ํูา  ผูป้กครอง นางวรศิรา  พงษ์หาญพาณิชย ์ ผูใ้หญ่บา้น 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ด้านการคมนาคม/ขนส่ง 

การคมนาคมและขนส่งขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  สามารถตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง

ได้อย่างสะดวกมีถนนสายหลกัที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอและพื้นที่ต่าง ๆ  โดยทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 323 (ถนนแสงชโูต) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกกระจบั) - เจดยีส์ามองค์ เป็น

ถนนขนาด 2-4 ช่องจราจร มจีุดเริม่ตน้จากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 บรเิวณทางแยกต่างระดบัสาม

แยกกระจบั อาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีผ่านอําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี

อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูม ิและอําเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ีสิ้นสุดที่ด่านเจดยีส์ามองค ์

อําเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ีก่อสร้างขึน้ เพื่อรองรบัการคมนาคมทางบก นอกเหนือจากทาง

รถไฟสายธนบุร-ีน้ําตกซึง่เป็นทางรถไฟเก่าแก่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 และทางเรอืผ่านแม่น้ําแคว   

 ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

หมู่ท่ี  1  บ้านวดัศรีโลหะฯ 

ท่ี ช่ือถนน 

ระยะทาง 
ประเภทและ 

ขนาดของถนน 
หมายเหต ุยาว

(เมตร) 

กว้าง

(เมตร) 

1 ศรโีลหะฯ 1 260 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

2 ศรโีลหะฯ 2 250 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

3 ศรโีลหะฯ 4 250 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   
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ท่ี ช่ือถนน 

ระยะทาง 
ประเภทและ 

ขนาดของถนน 
หมายเหต ุยาว

(เมตร) 

กว้าง

(เมตร) 

4 ศรโีลหะฯ  620 6.00 ลาดยาง   

5 ศรโีลหะฯ  300 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

6 สุสาน 513 5.00 ลาดยาง   

7 สุสาน(ต่อ) 205 4.00 ลาดยาง   

8 ครวันําโชค 339 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

9 โรงไมร้วก 300 4.00 ลกูรงั   

10 ศรโีลหะฯ 9 340 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

11 ศรโีลหะฯ 10 300 4.00 ลาดยาง   

12 ศรโีลหะฯ 11 280 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

13 ศรโีลหะฯ 13 280 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

14 บา้นผูใ้หญ่ 160 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

15 ศรโีลหะฯ (ต่อ) 200 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

 

หมู่ท่ี  4  บ้านหนามแดง  

ท่ี ช่ือถนน 

ระยะทาง 
ประเภทและ 

ขนาดของถนน 
หมายเหต ุยาว

(เมตร) 

กว้าง

(เมตร) 

1 สนัตสิุข 300 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

2 วฒันไพศาล 281 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

3 สนิไพศาล 107 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

4 โรงเรยีนอนุบาล 82 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

5 ร่วมใจ 305 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

6 ขนุแผน 463 5.00 ลาดยาง   

7 หนามแดง 964 5.00 ลาดยาง   

8 บา้นญี่ปุน่ 161 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   
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ท่ี ช่ือถนน 

ระยะทาง 
ประเภทและ 

ขนาดของถนน 
หมายเหต ุยาว

(เมตร) 

กว้าง

(เมตร) 

9 หนามแดง 1 349 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

10 หนามแดง 2 250 3.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

11 บา้นนุ 130 4.00 ลกูรงั   

12 หนามแดง 3 300 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

13 หนามแดง 4 525 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

14 บา้นป้าจี ้ 150 3.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

15 บา้นลุงวน 33 3.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

16 บา้นโกอ๋้อ 428 4.50 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

17 สนิกาญ   408 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

18 สนิกาญ 1 427 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

19 สนิกาญ 2 134 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

20 สนิกาญ 1.3 162 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

21 สนิกาญ 1.4 134 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

22 สนิกาญ 4.1 50 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

23 สนิกาญ 4.2 50 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

24 สนิกาญ 1.1 49 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

25 สนิกาญ 1.2 49 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

26 เรอืนกลว้ยไม ้ 204 4.00 ลาดยาง   

27 หลงับา้นลุงหตั 83 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

28 บา้นลุงหตั 40 3.50 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

29 บา้นพีต่ือ๋ 324 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

30 บา้นนายประสงค ์ 350 4.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

 

 

 



                                                    แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  12 

 

หมู่ท่ี  5  บ้านคนัคนู ้า  

ท่ี ช่ือถนน 

ระยะทาง 
ประเภทและ 

ขนาดของถนน 
หมายเหต ุยาว

(เมตร) 

กว้าง

(เมตร) 

1 สุขไพศาล 250 5.00 ลาดยาง   

2 โรงก๋วยเตีย๋ว 204 5.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

3 รถขดุ 118 6.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

4 บา้นป้าช ู 30 3.00 ลกูรงั   

5 รถขดุ 1.1 163 3.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

6 รถขดุ 1.2 662 5.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็   

7 รถขดุ 1.3 60 4.00 ลกูรงั   

8 รถขดุ 1.4 60 4.00 ลกูรงั   

9 รถขดุ 1.5 60 4.00 ลกูรงั   

10 รถขดุ 1.6 60 4.00 ลกูรงั   

ทีม่า: ส่วนโยธา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าม่วง ส ารวจ 

ตารางแสดงสภาพถนนและเสน้ทางคมนาคมในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง ดา้นบนนี้มี

ไวเ้พื่อใหท้ราบเสน้ทางคมนาคม  ขนส่ง  ระยะทาง  สภาพเส้นทาง เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาว่า  

สมควรทีจ่ะลงทุนก่อสรา้งหรอืซ่อมแซมถนนหรอืไม่  

จากตารางจะเหน็วา่ถนนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วงทัง้ 3 หมู่บ้านสามารถแยกได้    

เป็น  3  ประเภทดงันี้   

1. ลาดยาง   จาํนวน  8 สาย 

2. คอนกรตีเสรมิเหลก็ จาํนวน  40 สาย 

3. ลกูรงั   จาํนวน  7 สาย 

ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี  1  บ้านวดัศรีโลหะฯ 

สถานท่ีให้บริการ 
จ านวนดวงไฟ 

หมายเหต ุ
หลอดนีออน แสงจนัทร ์ อ่ืนๆ 

ถนนศรโีลหะฯ 15 1 -  

ซอยศรโีลหะฯ 1 7 - -  
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สถานท่ีให้บริการ 
จ านวนดวงไฟ 

หมายเหต ุ
หลอดนีออน แสงจนัทร ์ อ่ืนๆ 

ซอยทีท่าํการผูใ้หญ่บา้น 4 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 3 4 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 5 1 -   

ซอยศรโีลหะฯ 7 5 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 9 1 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 11 5 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 13 6 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 2 3 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 4 8 - -  

ซอยศรโีลหะฯ 6 18 - -  

 

หมู่ท่ี  4  หนามแดง 

สถานท่ีให้บริการ 
จ านวนดวงไฟ 

หมายเหต ุ
หลอดนีออน แสงจนัทร ์ อ่ืนๆ 

ซอยหนามแดง 22 - -  

ซอยหนามแดง 1 7 - -  

ซอยหนามแดง 2 7 - -  

ซอยหนามแดง 3 7 - -  

ซอยหนามแดง 4 3 - -  

ซอยร่วมใจ 7 - -  

ซอยขนุแผน 7 - -  

ถนนหลกัหมู่บา้นสนิกาญ 6 - -  

ลานออกกาํลงักายหน้าหมู่บา้น

สนิกาญ 

- - 1 
(400 วตัต์) 
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สถานท่ีให้บริการ 
จ านวนดวงไฟ 

หมายเหต ุ
หลอดนีออน แสงจนัทร ์ อ่ืนๆ 

สนิกาญซอย 1 4 - -  

สนิกาญซอย 2 5 - -  

สนิกาญซอย 3 5 1 -  

สนิกาญซอย 4 9 - -  

ซอยหลงัหมู่บา้นสนิกาญ 6 1 -  

 

หมู่ท่ี  5  คนัคนู ้า 

สถานท่ีให้บริการ 
จ านวนดวงไฟ 

หมายเหต ุ
หลอดนีออน แสงจนัทร ์ อ่ืนๆ 

ซอยถนนรถไฟ 5 - -  

ซอยสนิไพศาล 4 - -  

ซอยวฒัไพศาล 8 - -  

ซอยสนัตสิุข 9 3 -  

ซอย รร.กจ 9 4 - -  

ซอยขา้งโรงเรยีนอนุบาลฯ 3 1 -  

ซอยคนัคน้ํูา 5 - -  

ซอยโรงก๋วยเตีย๋ว 5 - -  

ทีม่า: ส่วนโยธา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าม่วง ส ารวจ 

ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะด้านบนนี้เพื่อให้ทราบถึงการบริการด้านไฟฟ้า

สาธารณะว่าสามารถให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึงหรอืไม่ประการใด  สมควรที่จะเพิม่สถานที่

บรกิารเพิม่ดวงไฟขึน้อกีหรอืไม่เพยีงใด 

จากตารางเหน็วา่การบรกิารไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทัง้สามหมู่บา้นซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้า

หลอดนีออน  สามารถแยกตามหมู่บา้นได ้ ดงันี้ 

หมู่ที ่ 1  มกีารใหบ้รกิารไฟฟ้า  ทัง้หมด     78  ดวง 

หมู่ที ่ 4  มกีารใหบ้รกิารไฟฟ้า  ทัง้หมด     98  ดวง 

หมู่ที ่ 5  มกีารใหบ้รกิารไฟฟ้า  ทัง้หมด      47 ดวง 
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การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 ที่ดนิเป็นทรพัยากรที่มอียู่จํากดัและมคุีณค่าอย่างมาก  ทัง้ในเรื่องของปจัจยัการผลติ และใน

เรื่องการใชป้ระโยชน์ที่ดนิต่อการดํารงชพีของมนุษย ์ ดงันัน้ หากที่ดนิได้รบัการนําไปใช้ประโยชน์ให้

ถูกตอ้งและเหมาะสม  ยอ่มจะอาํนวยผลต่อการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะการใช้

ทีด่นิในเขตกึง่เมอืงยอ่มแตกต่างไปจากชนบทเพราะพื้นที่เริม่เป็นที่อยู่อาศยัมากขึน้ ถ้าหากวางผงัการ

ใช้พื้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบในอนาคตอาจเป็นปญัหาในหลายเรื่อง เช่น ปญัหาน้ําท่วม        

ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิดงันี้ 

ท่ี ประเภทท่ีดิน จ านวนไร่ ร้อยละของพื้นท่ีทัง้หมด 

1 ทีอ่ยูอ่าศยั 2,135.23 32.63 

2 ทีก่ารเกษตร 1,074.17 16.42 

3 ทีพ่าณิชยกรรม ธุรกจิการคา้ 1,341.08 20.49 

4 สถานทีร่าชการ 1,039.71 15.89 

5 ทีส่าธารณะ 494.75 7.56 

6 อุตสาหกรรม 324.02 4.95 

7 อื่นๆ (แหล่งน้ํา  ถนนฯลฯ) 134.79 2.06 
 

 1.6    การจราจร 

 พืน้ทีต่าํบลท่าม่วงเป็นพืน้ทีก่ึง่เมอืง เพราะมพีืน้ที่ตดิกบัเทศบาลตําบลท่าม่วงซึ่งมตีลาดการค้า

(ตลาดสด) อยู่กลางเมือง ทําให้ในบางครัง้มีรถหนาแน่น  และบางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง  เป็นทางผ่านที่จะไปยงัแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวดั

กาญจนบุร ี โดยมถีนนสายสาํคญัคอื ถนนแสงชโูต หรอืทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 323 รถจะหนาแน่น

ช่วงเทศกาลสาํคญั หรอืทีม่วีนัหยดุราชการตดิต่อกนัหลายวนั   

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
รายได้ประชากร 

ตารางแสดงรายได้เฉล่ียต่อครวัเรือน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  

แสดงตามการจดัเกบ็ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี 2556  

จ านวน

ครวัเรือน 

จ านวน

คน 

 รายได้ครวัเรือน 

เฉล่ีย(บาท/ปี) 

รายได้บคุคล 

เฉล่ีย(บาท/ปี) อาชีพหลกั อาชีพรอง รายได้อ่ืน ปลกู เลีย้ง 

หาเอง 

442 1,425 193,291 7,263 5,543 1,591 207,687 64,419 
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ตารางแสดงการประกอบอาชีพท่ีส าคญัของประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ท่ี อาชีพ จ านวน(คน) 
ร้อยละของ

ประชากร 

1 รบัราชการ  รฐัวสิาหกจิ 271 26.99 

2 รบัจา้งทัว่ไป 369 36.75 

3 การพาณิชยกรรม 129 12.84 

4 เกษตรกรรม 56 5.57 

5 เลีย้งสตัว ์ 52 5.17 

6 อื่นๆ 127 13 

รวม 1,004 100 

ทีม่า: ฐานขอ้มลู จปฐ ปี 2556 ของพฒันาชุมชนอ าเภอท่าม่วง 
 

3. ด้านสงัคม 

3.1  ศาสนา   

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งไม่

มศีาสนสถานใดๆในเขตพืน้ที ่แต่มวีดัอยูใ่กลก้บัเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงซึ่งราษฎรจะไปทํา

พธิกีรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลต่างๆ หมู่ที ่ 1  จะไปทาํพธิทีางศาสนาที ่วดัศรโีลหะฯ  ส่วนหมู่ที่  4 

และ  5  จะไปทาํพธิกีรรมทีว่ดัสนัตคิรีศีรบีรมธาตุ  หรอืวดัหว้ยนาคราช 
 

 3.2  ประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 ประเพณีทีถ่อืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอจะเป็นความเชื่อถือเกี่ยวกบัทางศาสนา  เป็นพธิกีาร

ทางศาสนา  การเฉลมิฉลองและงานบุญต่าง ๆ เช่น  งานบุญประเพณีวนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  

งานวนัขึน้ปีใหม่  วนัสงกรานต ์ วนัวสิาขบชูา  วนัมาฆบชูา  วนัอาสาฬหบูชา  วนัลอยกระทง  เป็นต้น  

ประเพณีวฒันธรรม  และความเชื่อของประชาชนยงัปฏบิตัอิยูอ่ยา่งต่อเนื่องตามบรรพบุรุษทีไ่ดก้ระทํามา

และช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
 

3.3  การศึกษา 

        องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  มกีารใหบ้รกิารทางการศกึษา  คอื ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงและมสีถาบนัการศกึษาจํานวน 2  แห่ง  สงักดัสํานักงานเขตพื้นที ่           

คอื  โรงเรยีนอนุบาลท่าม่วง  และโรงเรยีนท่าม่วงราษฎรษ์บาํรุง 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  และคร ู ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง   

ล าดบัชัน้เรียน 
จ านวนเดก็(คน) จ านวน(คร)ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 19 13 32 - 2 2 2 

รวม 19 13 32 - 2 2 2 
         ท่ีมา : ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าม่วง ณ  เดอืน  มนีาคม 2557 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  และคร ู โรงเรียนท่าม่วงราษฏรบ์ ารงุ  จงัหวดักาญจนบรุี 

ล าดบัชัน้เรียน 
จ านวนเดก็(คน) จ านวน(คร)ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มธัยมศกึษาปีที ่ 1   187 217 404 - - - 10 

มธัยมศกึษาปีที ่ 2   229 244 473 - - - 12 

มธัยมศกึษาปีที ่ 3   199 237 436 - - - 12 

มธัยมศกึษาปีที ่ 4   100 142 242 - - - 6 

มธัยมศกึษาปีที ่ 5   68 121 189 - - - 6 

มธัยมศกึษาปีที ่ 6   59 119 175 - - - 5 

รวม 742 1,077 1,919 24 61 85 51 
         ท่ีมา : โรงเรียนท่าม่วงราษฏรบ์ ารุง ณ  เดอืน  มนีาคม 2557 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  และคร ู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบรุ ี

ล าดบัชัน้เรียน 
จ านวนเดก็(คน) จ านวน(คร)ู จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 19 17 36 - 1 1 1 

อนุบาล  2 11 11 22 - 1 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 1 15 9 24 - 1 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 2 12 8 20 - 1 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 3 21 15 36 - 1 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 4 16 11 27 - 1 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 5 12 5 17 1 - 1 1 

ประถมศกึษาปีที ่ 6 21 16 37 - 1 1 1 

รวม 127 92 219 1 7 8 8 
         ท่ีมา : โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ณ  เดอืน  มนีาคม 2557 หมายเหตุ  



                                                    แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560  18 

 

3.4  กีฬา  นันทนาการ/พกัผ่อน 

1) สนามกฬีา  จาํนวน  1 แห่ง  โรงเรยีนอนุบาลท่าม่วง 

2) ทีอ่อกกาํลงักาย จาํนวน  1 แห่ง  บรเิวณหน้าหมู่บา้นสนิกาญจน์ 

3) ทีอ่อกกาํลงักาย จาํนวน  1         แห่ง  บรเิวณสวนหยอ่นคนัคน้ํูา 

3.5  การสาธารณสขุ 

ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง ไม่มโีรงพยาบาลอยู่ในเขตพื้นที่  แต่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่

เทศบาลตาํบลท่าม่วง  ซึง่ครอบคลุมการใหบ้รกิารเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง 

ตารางแสดงจ านวนบคุลากร ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชองคท่ี์ ๑๙ อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบรุ ี

ต าแหน่ง 
จ านวนบคุลากร 

ชาย หญิง รวม 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 1 - 1 

แพทย ์ 5 7 12 

พยาบาลการแพทย/์พยาบาลวชิาชพี+พยาบาลเทคนิค 5 108 113 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 1 - 1 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช/ีเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี - 1 1 

เจา้หน้าทีร่งัส/ีเจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ - 1 1 
เจา้หน้าทีว่ทิยาศาสตร/์เจา้พนักงานวทิยาสาสตรก์ารแพทย ์ 2 3 5 

เจา้หน้าทีอ่ื่นๆ 52 153 205 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) หมูท่ ี ่ 1 11 37 48 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) หมูท่ ี ่ 4 6 10 16 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) หมูท่ ี ่ 5 2 9 11 

สรปุยอดผู้ป่วย 5  อนัดบัแรกของโรคท่ีป่วยสงูสดุ ปี 2556 

ล าดบั  
ท่ี 

สาเหตกุารป่วย (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ครัง้ 

1. โรคเกีย่วกบัต่อมไรท้่อ  โภชนาการ และเมตะบอลซิมึส์ 37,561 
2. โรคระบบไหลเวยีนเลอืด 34,152 
3. โรคระบบหายใจ 32,432 
4. โรคระบบกลา้มเนื้อ  รวมโครงร่าง และเนื้อเยือ่เกีย่วพนั 25,126 
5. โรคระบบยอ่ยอาหารรวมโรคในช่อปาก 23,855 

         ท่ีมา : โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราชฯ ณ  เดอืน  มนีาคม 2557 
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4.  ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

สถานีตาํรวจภธูรท่าม่วง  ตัง้อยูห่มูท่ ี ่  2  ซึง่มกีารใหบ้รกิารถงึเขตองคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบลท่าม่วง มบุีคลากร  ดงันี้ 

1 เจา้หน้าทีต่าํรวจ    จาํนวน  122  นาย 

2. อาสาสมคัร ตชช.  จาํนวน   75  นาย 

ท่ีมา : ขอ้มลูจาก สถานีต ารวจภธูรท่าม่วง  ณ  เดอืน  มนีาคม  2556 

    การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง มอีาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จาํนวน   

18   คน เป็นชาย  12  คน  เป็นหญงิ  6  คน 
 

การให้การสงเคราะหแ์ละส่งเสริมสวสัดิการของประชาชน 

  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง  ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิกจิกรรมบรกิารสาธารณะ

จากกรมประชาสงเคราะห ์(เดมิ)  ในภารกจิดา้นการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ คนพกิาร  และผู้ป่วย

เอดส ์ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.  2548   ซึง่ปจัจุบนัมจีาํนวนผูส้งูอาย ุ คนพกิาร  และผูป้ว่ยเอดส ์ ดงันี้ 

  ผูส้งูอาย ุ  จาํนวน    323  ราย 

  ผูพ้กิาร   จาํนวน     45  ราย 

  ผูป้ว่ยเอดส ์  จาํนวน       5  ราย 
   

5. ด้านส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
   เนื่องจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงมถีนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 323 ผ่าน  ทําให้มี

ปรมิาณรถวิง่เป็นจาํนวนมาก  จงึทาํใหเ้กดิฝุน่ละอองจากท่อไอเสยี รวมทัง้มโีรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่

ใกลจ้งึเกดิปญัหาฝุน่ละออง และกลิน่จากโรงงาน     

การจดัการขยะ (ในเขตเทศบาลนครออ้มน้อย) 

  - ปรมิาณขยะ   2   ตนั/วนั 

- ขยะทีเ่กบ็ขนได ้ จาํนวนเฉลีย่ประมาณ   2  ตนั/วนั 

- กาํจดัขยะ  โดยการฝงักลบ 

- รถยนตท์ีใ่ชจ้ดัเกบ็ขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลู และอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

จาํนวน 1 คนั  คอื  รถขยะแบบอดัทา้ย   ส่วนทีด่นิสาํหรบักาํจดัขยะ เป็นทีด่นิของ เทศบาล

ตาํบลท่าม่วง 
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6.  การเมอืงการบริหาร  
6.1   การบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 การบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล และ

คณะผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดและองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้ 

 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบดว้ยสมาชกิสภา จาํนวน  6  คน มาจากการเลอืกตัง้

โดยตรงของประชาชน มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  4  ปี 

 คณะผู้บริหาร  ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบล  เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน มวีาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ  4  ปี   

 รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล และ เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล มาจากการ

แต่งตัง้ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 ฝา่ยนิตบิญัญตั ิไดแ้ก่ สมาชกิสภา  จาํนวน  6  คน 

 ฝา่ยบรหิาร ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

จาํนวน  2  คน  เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  จาํนวน  1  คน และที่

ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  จาํนวน  1  คน(ถ้าม)ี 

6.2  โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีในการบริหารส่วนราชการภายในองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าม่วง  ประกอบดว้ย 

1. ส านักงานปลดั 

   มหีน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินการในกจิการขององค์การบรหิารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  ระเบยีบแบบแผนและนโยบายขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล งานทีร่บัผดิชอบ คอื งานธุรการ  

งานบรหิารทัว่ไป  งานสวสัดกิารสงัคม  งานการเจา้หน้าที ่ งานแผนและงบประมาณ งานการศกึษา   

2. ส่วนการคลงั 

   มหีน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินการเกีย่วกบัการเงนิและบญัชี  การพสัดุและทรพัยส์นิของ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  งานจดัเกบ็และพฒันารายได้  ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิที่มไิด้

กาํหนดไวว้า่เป็นงานของส่วนใด  หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4. กองช่าง 

   มหีน้าที่รบัผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกบังานโยธา  งานแบบแผนและก่อสร้าง  งาน

สาธารณูปโภค รวมถงึงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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รปูแสดงส่วนการบริหารงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามว่ง 
 

 

 การเลือกตัง้                          การเลือกตัง้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ - งานการเงนิและบญัช ี - งานแบบแผนและก่อสรา้ง 

- งานบรหิารงานทัว่ไป - งานพสัดุและทรพัยส์นิ - งานการโยธา 

- งานสวสัดกิารสงัคม - งานจดัเกบ็และพฒันารายได ้ - งานสาธารณูปโภค 

- งานการเจา้หน้าที ่   

- งานแผนและงบประมาณ   

- งานการศกึษา   

ตาราง  แสดงจ านวนพนักงานและลกูจ้าง  แยกตามส่วน  อบต. ท่าม่วง 

หน่วยงาน 
พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง 

รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สาํนกังานปลดั 2 3 5 6 3 9 14 
ส่วนการคลงั - 4 4 - - - 4 
กองช่าง 1 - 1 - - - 1 

รวมทัง้ส้ิน 3 7 10 6 3 9 19 

 ท่ีมา : งานการเจา้หน้าที ่ ส านกังานปลดั  ( ขอ้มลู  ณ  เดอืนเมษายน  2557 )  

สภาเทศบาล ประชาชน นายก อบต. 

ท่ีปรึกษานายก อบต.

นายกเทศมนตร ี

 

รองนายก  อบต. 

ปลัด อบต. 

ส านักปลัด

ปลัดเทศบาล 

ส่วนการคลัง กองช่าง 

เลขานุการนายก อบต. 
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5.2   การคลงัของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

สรปุรายรบัจริงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 – 2556 

หมวด/ประเภท ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 
หมวดภาษอีากร 286,357 64 320,349 10 363,834  99  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 248,830 28 286,608 34 294,225  70  
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 78,155 89 192,831 55 252,876   74 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 7,877 27 10,520 - 24,330  -  
หมวดรายไดจ้ากทุน - - - - -  -  
รฐับาลจดัสรรให้ 7,775,581 50 10,260,690 60 14,144,329  55  
หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 4,142,713 80 3,949,496 00 4,473,753   - 
เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ - - 2,987,935 36 3,221,967   - 

รวม 17,845,388 38 18,008,430 41 22,775,316  98  
         ท่ีมา  :  ขอ้มลูส่วนการคลงั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าม่วง  ณ  เดอืนเมษายน  2557 

สรปุรายจ่ายจริงระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 – 2556 

หมวด/ประเภท ปี  2554 ปี  2555 ปี 2556 
รายจ่ายงบกลาง 2,303,707 00 3,016,248 00 1,083,360  -  
เงนิเดอืน,ค่าจา้งประจาํและค่าจา้งชัว่คราว 3,722,683 86 4,670,842 00 4,897,440  -  
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 3,068,136 49 2,965,281 86 3,600,200   - 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 238,432 72 217,235 85 305,000  -  
หมวดเงนิอุดหนุน 754,667 50 604,100 00 679,000  -  
หมวดรายจ่ายอื่น - - 8,168 00 -  -  
หมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดนิและสิง่กอ่สรา้ง 2,490,142 80 2,153,190 00 350,000  -  
หมวดเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ - - - - -  -  

รวม 12,577,770 37 13,635,065 71 10,915,000  -  
          ท่ีมา  :  ขอ้มลูส่วนการคลงั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าม่วง  ณ  เดอืนเมษายน  2557 
 

สรุปสถานการณ์คลงัของ  อบต. ท่าม่วง  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556             

เมื่อพจิารณาจากอตัราการเพิม่ต่อปีของรายรบัและรายจ่ายของ อบต. แล้ว จะเหน็ได้ว่าอตัราการเพิม่  

ต่อปีของรายรบัสูงกว่าอตัราการเพิม่ต่อปีของรายจ่าย ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า สถานการณ์คลงัของ อบต.    

ท่าม่วง มเีสถยีรภาพและอยูใ่นฐานะเกนิดุล  เป็นผลใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าม่วงมรีายรบัสูงกว่า

รายจ่ายจรงิอย่างต่อเนื่องและโครงสร้างของรายรบัพบว่า  ส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่รฐับาลจดัสรรให้    

ซึง่มสีดัส่วนค่อนขา้งสงู 
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ส่วนท่ี  3 

สรปุผลการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผา่นมา 

1. การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง   ได้ดําเนินโครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณ  ปี 2555     

ในเขตพื้นที่ โดยได้ร ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครฐั   และ

ภาคเอกชนในพืน้ที ่จนโครงการต่างๆ  ประสบผลสําเรจ็ด้วยด ีก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ใน

พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคญัดงันี้   โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใน

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2556     มโีครงการทัง้สิ้น  138 

โครงการ  โครงการที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณ  จํานวน  50  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  36.23 ของ

โครงการในแผนพฒันาสามปี (เฉพาะปี 2556)  และโครงการทีไ่ดด้าํเนินการจรงิ  จาํนวน  25  โครงการ  

คดิเป็นรอ้ยละ  18.12  ของโครงการในแผนพฒันาสามปี (เฉพาะปี 2556)    โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ทัง้ 6 ดา้น  ดงันี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  41  โครงการ   คดิเป็นร้อยละ  29.71  โครงการที่ได้รบั

อนุมตังิบประมาณ   จาํนวน  2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 1.44   และโครงการทีด่าํเนินการจรงิ  จาํนวน  

2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  1.44 

2. ด้านเศรษฐกิจ  มีโครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  14  โครงการ   คดิเป็นร้อยละ  10.14  โครงการที่ได้รบัอนุมตัิ

งบประมาณ     จํานวน  4  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  2.90 และโครงการที่ดําเนินการจรงิ จํานวน 4 

โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  2.90 

3. ด้านคณุภาพชีวิต  มโีครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน 42 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 30.43 โครงการที่ได้ร ับอนุมัติ

งบประมาณ จํานวน 19  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 13.77  และโครงการที่ดําเนินการจรงิ จํานวน 14 

โครงการ      คดิเป็นรอ้ยละ 10.14 

4. ด้านส่ิงแวดล้อม  มโีครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  9  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.52  โครงการที่ได้รบัอนุมัติ

งบประมาณ       จาํนวน  2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 1.44 และโครงการทีด่าํเนินการจรงิ  จาํนวน...-... 

โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ...-.. 
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5. ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี   มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2556-2558)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จาํนวน 21 โครงการ   คดิเป็นร้อยละ15.22 โครงการที่

ไดร้บัอนุมตังิบประมาณ จํานวน 14  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  10.14  และโครงการที่ดําเนินการจรงิ  

จาํนวน  5 โครงการ   คดิเป็นรอ้ยละ 3.62 

6. ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น  มโีครงการทีป่รากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 

2556-2558)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จาํนวน 11 โครงการ   คดิเป็นรอ้ยละ 7.97  โครงการที่

ได้รบัอนุมตังิบประมาณ จํานวน  9  โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 6.52 และโครงการที่ดําเนินการจรงิ  

จาํนวน   2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 1.44 
 

จ านวนงบประมาณในแผนพฒันาสามปี (2556-2558) ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณทัง้หมด 

ในแผนสามปี 

(พ.ศ.2556-2558) 

งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ.  2556 

งบประมาณทีเ่บกิจรงิ 

ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ  

1.ดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
37,614,000 62.85 2,005,950.00 3.35 2,005,950.00 1.00 

 

2.ดา้นเศรษฐกจิ 972,000 1.64 120,000.00 0.20 89,500.00 0.04  

3.ดา้นคุณภาพชวีติ 8,215,000 13.75 4,731,500.00 7.91 4,155,684.63 2.22  

4.ดา้นสิง่แวดลอ้ม 610,000 1.04 - - - -  

5.ดา้นการบรหิาร

จดัการบา้นเมอืงที่ด ี
5,855,000 9.78 455,000.00 0.76 297,999.00 0.15  

6.ดา้นความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัย์สนิ 
6,580,000 10.94 122,000.00 0.20 106,310.00 0.05 

 

รวม 59,846,000 100 7,434,450.00 12.42 6,655,443.63 11.12  

 

สรุปผล  จากตารางพบว่ามีงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    ทัง้สิน้  59,846,000.00  บาท  ได้อนุมตังิบประมาณเพื่อดําเนินการตาม
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แผน  จาํนวน  7,434,450.00  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  12.42  ของงบประมาณในแผนพฒันาสามปี (เฉพาะปี 

2556)  และเบกิจ่ายงบประมาณ  จาํนวน  6,655,443.63  บาท  คดิเป็นร้อยละ  11.12  ของงบประมาณใน

แผนพฒันาสามปี (เฉพาะปี 2556)    โดยแยกตามยทุธศาสตรท์ ัง้ 6 ดา้น  ดงันี้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  180,135,000.00  บาท   คดิเป็นร้อยละ  90.10   ได้รบัอนุมตัิ

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน     จํานวน 2,005,950.00  บาท  คดิเป็นร้อยละ 1.00   และเบกิจ่าย

งบประมาณ  จาํนวน  2,005,950.00  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 1.00    

2. ด้านเศรษฐกิจ  มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  972,000.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.48  ได้รบัอนุมัติ

งบประมาณเพื่อดาํเนินการตามแผน  จํานวน  120,000.00  คดิเป็นร้อยละ 0.06  และเบกิจ่ายงบประมาณ

จาํนวน  89,500.00 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  0.04 

3. ด้านคณุภาพชีวิต   มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  8,215,000.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ  4.11  ได้รบัอนุมัติ

งบประมาณเพื่อดาํเนินการตามแผน  จาํนวน  4,731,500.00  คดิเป็นรอ้ยละ 2.37  และเบกิจ่ายงบประมาณ

จาํนวน  4,155,684.63 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  2.08 

4. ด้านส่ิงแวดล้อม  มีงบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  610,000.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.30  ได้รบัอนุมัติ

งบประมาณเพื่อดาํเนินการตามแผน  จาํนวน  -  คดิเป็นร้อยละ  -  และเบกิจ่ายงบประมาณจํานวน  - บาท  

คดิเป็นรอ้ยละ  - 

5. ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี  มงีบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 

2556-2558)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จาํนวน  5,745,000.00  บาท   คดิเป็นร้อยละ  2.87  ได้รบั

อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน  จํานวน 455,000.00  คิดเป็นร้อยละ 0.23  และเบิกจ่าย

งบประมาณจาํนวน 297,999.00 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  0.15 

6. ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น มงีบประมาณที่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 

2556-2558)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จาํนวน  4,280,000.00  บาท   คดิเป็นร้อยละ  2.14  ได้รบั

อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน  จํานวน 122,000.00  คิดเป็นร้อยละ 0.06  และเบิกจ่า ย

งบประมาณจาํนวน  106,310.00 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  0.05 
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ผลการด าเนินงาน แผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2556  (ตามยทุธศาสตร)์ 

ยทุธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

รายช่ือโครงการทัง้หมดท่ีได้ด าเนินการ อบต. ท่าม่วง    

ปีงบประมาณ 2556 

  โครงการ  
งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการกอ่สรา้งหอ้งน้ําเพื่อประชาชน 355,250.00 355,250.00  

2. โครงการวางท่อระบายน้ํา 1,886,450.00 1,886,450.00 (เงนิสะสม) 

 รวม 2,005,950.00 2,005,950.00  

 

ยุทธศาสตรท่ี์  2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

  โครงการ  
งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการบา้นทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั 100,000.00 86,500.00  

2. โครงการอบรมปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 20,000.00 3,000.00  

 รวม 120,000.00 89,500.00  

 

ยุทธศาสตรท่ี์  3 การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต                   

  โครงการ  
งบตาม 

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการรฐั 250,000.00 128,807.00  

2. โครงการปฏบิตัธิรรม  รกัษาศลี  เจรญิจติภาวนา 200,000.00 76,330.00  
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  โครงการ  
งบตาม 

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

3.  โครงการจดังานวนัเดก็                20,000.00 15,000.00  

4. โครงการจดัหาอาหารกลางวนั 665,000.00 614,458.00  

5 โครงการซื้อวสัดกุารศกึษา 20,000.00 19,610.99  

6. โครงการจดัหาอาหารเสรมิ(นม) สาํหรบัเดก็นกัเรยีน 550,000.00 432,441.29  

7. โครงการรณรงค ์ ป้องกนั โรคตดิต่อและไมต่ดิต่อ 50,000.00 44,022.35  

8. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 25,000.00 24,000.00  

9. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร 186,000.00 186,000.00   

10. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีคนชรา 2,490,500.00 2,490,500.00  

11. โครงการถุงอนาคต 30,000.00 14,400.00  

12. โครงการสนบัสนุนเหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบรุ ี 5,000.00 5,000.00  

13. โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 40,000.00 8,785.00  

14. โครงการจดักจิกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 200,000.00 96,330.00  

 รวม 4,731,500.00 4,155,684.63  

 

ยุทธศาสตรท่ี์  4 การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 

  โครงการ  
งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

- - - -  
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ยุทธศาสตรท่ี์  5 การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

  โครงการ  งบตามขอ้บญัญตั ิ เบกิจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้นและตําบล  30,000.00 5,543.00  

2. ใหทุ้นการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท    200,000.00 127,650.00   

3. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่         75,000.00 75,000.00   

4. กองทุนประกนัสงัคม 100,000.00 79,806.00  

5. สนบัสนุนศนูย์พฒันาครอบครวัระดบัตําบลหมูบ่า้น 50,000.00 10,000.00  

รวม 455,000.00 297,999.00  

 

ยุทธศาสตรท่ี์  6 ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

  โครงการ  
งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
เบกิจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการตดิตัง้กระจกโคง้ 72,000.00 72,000.00  

2. โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุฯ 50,000.00 34,310.00  

 รวม 122,000.00 106,310.00  

 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 

การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาเชงิคุณภาพในปี พ.ศ.2556 โดยการประเมนิผลความพงึ

พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง   

จงัหวดักาญจนบุร ีตามภาระหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบรหิารส่วน

ตาํบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.2552 ) ในปีงบประมาณ 2556 

การสํารวจความพงึพอใจ(โดยมหาวทิยาลยัมหดิล) ของประชาชนที่เป็นตวัแทนครอบครวัที่

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วย
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แบบสอบถาม จาํนวน 350 ตวัอยา่ง ในช่วงเดอืนสงิหาคม – กนัยายน 2556 แล้วนํามาวเิคราะห์ผลโดย

ใชก้ารพรรณนาความ  ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการวเิคราะหด์ว้ยวธิสีถติ ิ และผลการวจิยัเชงิคุณภาพจากการ

สมัภาษณ์เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร จาํนวน 5 ตวัอยา่ง สรุปผลไดด้งันี้ 

สรปุผลการศึกษา  
ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 350 คน พบว่า  ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิ  รอ้ยละ 54.84  มอีาย ุ 61 ปีขึน้ไป รอ้ยละ  41.94  มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืตํ่า
กว่าและระดบัมธัยมศึกษา/ปวช./ปวส/อนุปริญญา  ร้อยละ 41.94  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   5 ,001-
10,000 บาท/เดอืน รอ้ยละ 35.48 มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/รา้นคา้ และอื่น ๆ (คนชรา/นักเรยีน/นักศกึษา )  
รอ้ยละ 22.58 และเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนตัง้แต่เกดิ คดิเป็นรอ้ยละ 61.29 

การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มต่ีอการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนตําบล    
ท่าม่วง อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ี โดยภาพรวมทัง้ 3 ดา้น พบว่า  ประชาชนมคีวามพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลอยูใ่นระดบั  มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.27) คดิเป็นรอ้ยละ 85.46 

            จาํแนกผลการประเมนิเป็นรายดา้น มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ด้านการจดัเกบ็ภาษีป้ายโรงเรือนและภาษีท่ีดิน 
ประชาชนผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารดา้นงานจดัเกบ็ภาษป้ีาย โรงเรอืน 

และภาษทีีด่นิ ขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง ดงันี้ 
     1)  ด้านขัน้ตอนการให้บริการ   ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 

(ค่าเฉลีย่ = 4.32)  คดิเป็นรอ้ยละ 86.50 โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องเนื้องานในการใหบ้รกิารตรงกบัความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด  

     2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.21)  คดิเป็นร้อยละ 84.22 โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องมคีวามรู้ในการปฏบิตัหิน้าที่และ

ใหบ้รกิารอยา่งดมีากทีสุ่ด 

     3)  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  ประชาชนผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจ

ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่  = 4.29)  คดิเป็นรอ้ยละ 85.90โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องมสีถานทีใ่หบ้รกิาร

เพยีงพอ มากทีสุ่ด 

ระดบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นงานจดัเกบ็ภาษป้ีาย โรงเรอืน และภาษทีีด่นิ ทัง้ 3 ด้าน

อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.28)  คดิเป็น  รอ้ยละ 85.54 
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2.  ด้านงานสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส 

     ประชาชนผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในการบรกิารด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ
ผูพ้กิาร ผูป้ว่ยโรคเอดสแ์ละผูด้อ้ยโอกาสขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง ดงันี้ 

    1) ด้านขัน้ตอนการให้บริการ   ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่  = 4.31)  คดิเป็นรอ้ยละ  86.20โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องเนื้องานถูกต้องตรงกบัความต้องการ
ของผูร้บับรกิาร มากทีสุ่ด  

     2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด  

(ค่าเฉลี่ย = 4.21)  คดิเป็นร้อยละ 84.15 โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องมคีวามรู้ในการปฏบิตัหิน้าที่และ

ใหบ้รกิารอยา่งด ีมากทีสุ่ด 

     3)  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  ประชาชนผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจ

ในระดบัมากทีสุ่ด  (ค่าเฉลีย่  =  4.30)  คดิเป็นรอ้ยละ 86.10โดยมคีวาม         พงึพอใจในเรื่องบรเิวณที่

รอรบับรกิารสะอาดและสะดวก มากทีสุ่ด 

ระดบัความพงึพอใจในการให้บรกิารด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร ผู้ป่วยโรค

เอดสแ์ละผูด้อ้ยโอกาสโดยภาพรวมทัง้ 3 ดา้น อยูใ่นระดบั พงึพอใจมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.27)  คดิเป็น

รอ้ยละ 85.48 

3. ด้านงานส่งเสริมการศึกษา สาสนา  วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

        ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพึงพอใจในการบรกิารด้านงานส่งเสรมิการศึกษา สาสนา  
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง ดงันี้ 

   1)  ด้านขัน้ตอนการให้บริการ   ประชาชนผู้มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่  = 4.31)  คดิเป็นรอ้ยละ 86.25 โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องเนื้องานในการให้บรกิารตรงกบัความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด 

   2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ประชาชนผู้มารบับรกิารมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด  

(ค่าเฉลี่ย = 4.21)  คดิเป็นร้อยละ 84.11 โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องมคีวามรู้ในการปฏบิตัหิน้าที่และ

ใหบ้รกิารอยา่งด ีมากทีสุ่ด 

   3)  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  ประชาชนผูม้ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจใน

ระดบัมาก  (ค่าเฉลี่ย  =  4.28)  คดิเป็นร้อยละ 85.67  โดยมคีวามพงึพอใจในเรื่องบรเิวณที่พกัรอรบั

บรกิารสะอาด สะดวก และเพยีงพอมากทีสุ่ด 

ระดบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นงานส่งเสรมิการศกึษา สาสนา  วฒันธรรมและประเพณี

ทอ้งถิน่โดยภาพรวมทัง้ 3  ดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.27)  คดิเป็นรอ้ยละ 85.34 
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3. สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วน 
ตาํบลท่าม่วง อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า ความพงึพอใจในการให้บรกิารในแต่ละขัน้ตอน
ขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุร ีในภาพรวมทัง้  3  ดา้นอยูใ่นระดบั
พงึพอใจมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.27)    คดิเป็นรอ้ยละ 85.46 โดยระดบัความพงึพอใจในด้านจดัเกบ็ภาษี
ป้ายโรงเรอืนและภาษทีีด่นิ(ค่าเฉลีย่ = 4.28)    คดิเป็นร้อยละ 85.54  มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็น
ดา้นงานสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป้ว่ยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส (ค่าเฉลี่ย = 4.27)    คดิ
เป็นร้อยละ 85.48 และด้านงานส่งเสรมิการศกึษา สาสนา  วฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น(ค่าเฉลี่ย = 
4.27)    คดิเป็นรอ้ยละ 85.34  ตามลาํดบั 
อภิปรายผล 

ผลการประเมนิความพงึพอใจในการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอท่า
ม่วง จังหวดักาญจนบุรี อยู่ในระดบัมากที่สุด แสดงให้เห็นถึง ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้ าที่
ผูป้ฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื้องานถูกต้องตรงกบัความต้องการของผู้รบับรกิารมากที่สุด สร้าง
ความพงึพอใจใหก้บัประชาชนผูม้าใชบ้รกิาร และพบวา่ไม่มปีจัจยัใดเป็นทีไ่ม่พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บรกิาร จงึส่งผลใหค้วามพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มี
ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด  
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ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 

แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทีส่อดคลอ้ง

กบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ซึง่แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง  ได้

นํานโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาในระดบัต่าง ๆ มาแปลงเป็นวาระในระดบัพื้นที่  โดยแนวคดิใน

การกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนตําบล  ยดึหลกัการ

พฒันาที่สนองต่อนโยบายรฐับาลและสอดคล้องเชื่อมโยงกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิ ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่  รวมทัง้เป็นไปตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่าํหนดไว้ 

4.1  วิสยัทศัน์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 

“เศรษฐกิจดี  มีสาธารณูปโภคพร้อม สิง่แวดล้อมน่าด ู                                         

ความรู้เทียบทนั  ชุมชนเข้มแขง็” 
         

4.2  ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  ดงันี้ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ก่อสรา้งและปรบัปรุงบาํรงุถนน  สะพาน  ทางเทา้  

ท่อระบายน้ํา   คลองสง่น้ํา 

2.การขยายเขตไฟฟ้า  และตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

3.ก่อสรา้ง  ปรบัปรุง  และขยายเขตการบรกิาร

ประปาหมู่บา้น 

4.บรกิารสาธารณะทีป่ระชาชนพงึไดร้บัอยา่งถ้วน

หน้า 

  

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

 

1.การพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชน 

2.การแกไ้ขปญัหาความยากจนและการสง่เสรมิ

อาชพี 

3.การส่งเสรมิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

คณุภาพชีวิต 

 

1.การพฒันาดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  และ

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

2.การพฒันาและส่งเสรมิการศกึษา 

3.การพฒันาส่งเสรมิดา้นสุขภาพและอนามยั 

4.การพฒันาและส่งเสรมิดา้นสวสัดกิารชมุชน 

5.การพฒันาและส่งเสรมิดา้นกฬีาและการ

นนัทนาการ 

  

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

1.สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2.สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการ

รณรงคก์าํจดัขยะมลูฝอย 

 

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
บริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

1.สรา้งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและองคก์ร

ทุกภาคส่วน 

2.ส่งเสรมิการเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรและองคก์ร

ใหม้ขีดีความสามารถในการพฒันา 

3.ส่งเสรมิการพฒันาระบบการบรกิารประชาชนตาม

มาตรฐานสากล 

  

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาเทศบาลในช่วงสามปี 
6.ยทุธศาสตรด้์านความปลอดภยั
ในชีวิตและทรพัยสิ์น 

1.การจดัระเบยีบของชุมชนและการสรา้งระบบความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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4.3  กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดักาญจนบรุี 

 1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

      แนวทางการพฒันา 

 1.ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 

 2.อนุรกัษ์  ปรบัปรุง  ฟ้ืนฟสูถานทีท่่องเทีย่วเดมิ 

 3.พฒันาแหล่งท่องเทีย่วและสง่เสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วใหม่ๆ 

 4.พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 

 5.ส่งเสรมิการสรา้งจติสาํนึกในการท่องเทีย่วและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 6.ส่งเสรมิการควบคุมการใชท้รพัยากรการท่องเทีย่ว 

 7.ส่งเสรมิมาตรการรกัษาความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเทีย่ว 

 8.ส่งเสรมิกระบวนการตรวจสอบความคุม้ค่าในการลงทนุดา้นการท่องเทีย่ว 

 9.ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในมติจิากการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคป์ระโยชน์แก่สงัคม 
 

 2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร  และเกษตร

อตุสาหกรรมท่ีปลอดภยั 

 แนวทางการพฒันา 

 1.ส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร  โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 

 2.ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารรวมกลุม่สหกรณ์ / เกษตรกร 

 3.ส่งเสรมิและสนบัสนุนการผลติเกษตรปลอดภยั  ลดการใชส้ารเคม ี

 4.เสรมิสรา้งเครอืขา่ย / พนัธมติรระหวา่งผูผ้ลติกบัผูผ้ลติ  ผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค 

 5.ส่งเสรมิและพฒันาการแปรรปูผลติภณัฑท์างการเกษตร 

 6.เพิม่ช่องทางทางการคา้  และส่งเสรมิใหม้ตีลาดกลางสนิคา้เกษตร 

 7.พฒันาระบบการขนส่งสนิคา้เกษตร 

 8.จดัใหม้แีละพฒันาแหลง่น้ําใหเ้พยีงพอ 

 9.ส่งเสรมิการเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 10.ใหม้กีารตรวจสอบและพฒันาระบบการผลติและคณุภาพผลผลติ 

 11.ส่งเสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 12.ส่งเสรมิใหม้แีละพฒันาฐานขอ้มลูขององคก์ร 
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 3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาศกัยภาพด้านการลงทุนและการค้าชายแดน 

 แนวทางการพฒันา 

 1.ส่งเสรมิสนบัสนุนอุตสาหกรรมภายในทอ้งถิน่  การใชว้ตัถุดบิภายในจงัหวดัและ

ภายในประเทศ  พฒันาตราสนิคา้  และรปูแบบผลติภณัฑข์องทอ้งถิน่เพื่อเพิม่มลูค่าสนิคา้ 

 2.เพิม่ประสทิธภิาพและมลูค่าการผลติ  SMEs  และวสิาหกจิชุมชนบนฐานความรู ้ ทัง้ดา้นการ

พฒันาบุคลากร  แลกเปลีย่นการเรยีนรู ้ การบรหิารจดัการ  การพฒันานวตักรรมดา้นการผลติและ

การตลาด  รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยเชื่อมโยงธรุกจิในทุกระดบัใหม้คีวามเขม้แขง็ 

 3.สรา้งโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุ  สนบัสนุนบรกิารการเงนิเพื่อสง่ออก  

ยกระดบักองทุนหมู่บา้นเป็นธนาคารหมู่บา้น 

 4.พฒันาระบบการคา้ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล  และเป็นธรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการทุกระดบั  

รวมทัง้สรา้งฐานความรูแ้ละทศันคตขิองผูป้ระกอบธุรกจิและบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชพี  ดา้นการบรกิาร

จดัการ 

 5.พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรในดา้นระบบฐานขอ้มลู  การคา้  การลงทุน  การ

ขนส่ง  การเกบ็รกัษา  และรวบรวมผลผลติหลงัเกบ็เกีย่ว (Logistics) 

 6.ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารแปรรปูผลผลติทางเกษตรในชุมชน 

 7.ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธด์า้นการลงทุน  การคา้ผลติภณัฑช์ุมชน 

 8.ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารรวมตวัจดัตัง้สหกรณ์ในชุมชนแบบครบวงจร 

 9.เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้น  โดยสรา้งความเชื่อมัน่และไวใ้จในระดบัผูนํ้า 

 10.พฒันาระบบและมาตรฐานในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ผ่านชายแดนในภมูภิาคและ

กาํหนดพืน้ทีก่ารคา้ชายแดนเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 

 4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านคณุภาพชีวิต  สงัคมฐานความรู้และส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

 แนวทางการพฒันาด้านการศึกษา 

 1.ส่งเสรมิสนบัสนุนการศกึษาและกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ในระบบและนอกระบบ  ตลอดจนใหม้ี

การจดัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2.ส่งเสรมิการพฒันาอาชพีใหค้วามรูก้บัประชาชนและชมุชน 

 3.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม  ในการกาํหนดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งเหมาะสมตามกลุ่มอาชพีของแต่

ละทอ้งถิน่ 

 4.สนบัสนุนทุนการศกึษาใหเ้ดก็เรยีนด ี เดก็มคีวามสามารถพเิศษ  เดก็พกิาร  และเดก็ดอ้ย

โอกาสทัง้ในระบบและนอกระบบ 
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 5.สนบัสนุนจดัทาํแผนรองรบัการถ่ายโอน 

 6.ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูสู้่ประชาชน  เพื่อปรูากฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  และเตรยีม

สงัคมสู่การปฏบิตัอิยา่งย ัง่ยนื 

 แนวทางการพฒันาด้านสขุภาวะ 

 1.ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข  เช่น  การกําจดัลูกน้ํา  ยุงลาย  วคัซีนป้องกนัโรคพิษ   

สุนขับา้  การกาํจดัขยะมลูฝอย  สิง่ก่อเหตุราํคาญ  โรคตดิต่อ (ไขห้วดั  โรคเอดส)์ ฯลฯ 

 2.ส่งเสรมิสนบัสนุนสวสัดภิาพและสวสัดกิารแบบองคร์วม  แก่ผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร  ผูป้ว่ยเอดส ์ 

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มดอ้ยโอกาส 

 3.ส่งเสรมิสนบัสนุนสวสัดกิารชมุชน 

 4.ส่งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งแกนนําสุขภาวะ  ใหภ้าคเีครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการดแูลสุขภาวะ

ของชุมชน  โดยชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งต่อเนื่อง 

 5.ส่งเสรมิสนบัสนุนนนัทนาการในชมุชนใหพ้อเพยีง 

 แนวทางการพฒันาด้านศาสนา  วฒันธรรมประเพณี 

 1.ส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรมในสงัคมอยา่งย ัน่ยนื 

 2.อนุรกัษ์  สง่เสรมิ  ฟ้ืนฟูและสบืทอดประเพณีวฒันธรรมอนัดงีาม 

 แนวทางการพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

 1.ส่งเสรมิและอนุรกัษ์การปลกูตน้ไมย้นืตน้และดแูลรกัษาตน้น้ําลาํธาร  เพิม่ความสมดุลของ

ระบบนิเวศน์ 

 2.สรา้งจติสาํนึกใหก้บัเยาวชน  ประชาชนใหเ้หน็คุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพของปา่ไม ้

สตัวป์า่และทรพัยากรธรรมชาต ิ

 3.สนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทางดา้นกายภาพ (น้ํา  อากาศ  เสยีง)  และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่จดัทาํผงัเมอืงรวม 

 4.สรา้งกลไกใชป้ระโยชน์ร่วม  เพื่อป้องกนัหรอืลดขอ้ขดัแยง้ในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

 5.ส่งเสรมิและปรบัปรงุภมูทิศัน์ในชมุชน 

 5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององคก์รปกครอง                 

ส่วนท้องถ่ิน 

 แนวทางการพฒันา 

 1.ส่งเสรมิ  สนบัสนุนการดาํเนินงานใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 2.พฒันาระบบการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิขององคก์ร 

 3.บรหิารองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า 
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 4.เร่งรดัการลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ  สู่การปฏบิตัโิดยแทจ้รงิ 

 5.ทบทวนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ 

 6.อาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 7.เร่งรดัการตดิตาม  ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

 6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมัน่คง 

 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 1.ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูด้า้นประชาธปิไตยผ่านสื่อต่างๆ 

 2.ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการมสี่วนร่วมของประชาชนอยา่งต่อเนื่องเกีย่วกบัประชาธปิไตย 

 3.จดัตัง้แกนนํา  อาสาสมคัร  วทิยากร  เพื่อสง่เสรมิประชาธปิไตย 

 แนวทางการพฒันาด้านความมัน่คง 

 1.สรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรป้องกนัช่วยเหลอืเจา้พนกังานฝา่ยปกครองและตาํรวจ 

 2.ส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาเพื่อยดึเหนี่ยวจติใจประชาชน 

 3.สรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนในชมุชนมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาสงัคมร่วมกนั 

 4.ส่งเสรมิการกฬีาเพื่อลดปญัหาสงัคม 

 5.จดัตัง้ศนูยร์บัแจง้เรื่องรอ้งทุกข ์
 

4.4  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักาญจนบรุี 

 วิสยัทศัน์จงัหวดักาญจนบรุ ี “เป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์แหลง่ผลติสนิคา้เกษตร 

และอุตสาหกรรมประตกูารคา้ชายแดน และมุ่งพฒันาสู่คณุภาพชวีติทีย่ ัง่ยนื” 

ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 1.ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ 
 เป้าประสงค ์
  1.เพิม่รายไดแ้ละจาํนวนนกัท่องเทีย่ว 
  2.แหล่งท่องเทีย่วมคีุณภาพ 
  3.เพิม่มลูค่าผลผลติของสนิคา้ผลติภณัฑช์ุมชนและทอ้งถิน่และวสิาหกจิชุมชน 
 กลยทุธ ์
  1.การพฒันาและยกระดบัแหล่งท่องเทีย่วการบรกิารและความปลอดภยั 
  2.พฒันาบุคลากรทางการท่องเทีย่ว 
  3.ส่งเสรมิดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธท์างการท่องเทีย่ว 
  4.ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและมูลค่าผลผลติของสนิค้า
ผลติภณัฑช์ุมชนและทอ้งถิน่และวสิาหกจิชุมชน 
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 2.การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อตุสาหกรรมท่ีปลอดภยั 
 เป้าประสงค ์
  1.เพิม่มลูค่าและการส่งออกสนิคา้เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม 
  2.เพิม่การใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
 กลยทุธ ์
  1.พฒันาระบบการผลติให้มปีระสิทธภิาพโดยคํานึงถึงสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั
ของสนิคา้เกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม 
  2.พฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร 
  3.เสรมิสรา้งเครอืขา่ยการศกึษาและการวจิยัและการประสานการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
พฒันา ผูผ้ลติสนิคา้เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมทีป่ลอดภยั 
  4.สนบัสนุนการผลติพลงังานจากชวีมวล และพลงังานทางเลอืก 
  5.ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานทดแทนทีเ่หมาะสม 

 3.ส่งเสริมการค้าชายแดน 
 เป้าประสงค ์
  1.พฒันาและยกระดบัการคา้ชายแดน 
 กลยทุธ ์
  1.พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนโดยการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรม จัดตัง้เขต
เศรษฐกจิพเิศษ พฒันา 
  2.ยกระดบัจุดอ่อนปรนทางการคา้ใหเ้ป็นจุดผ่านแดนถาวร 
  3.พฒันาการคา้การลงทุนชายแดน 

 4.การรกัษาความมัน่คงชายแดน 
 เป้าประสงค ์
  1.มคีวามมัน่คงปลอดภยัจากภยัคุกคามและระบบบรหิารวกิฤตการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  2.พฒันาระบบการป้องกนัการลกัลอบเขา้เมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  3.ระบบการบรหิารจดัการสถานะและการจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 กลยทุธ ์
  1.จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายแดนใหม้คีวามพรอ้มต่อการเผชญิสถานการณ์และปญัหา 
  2.แกไ้ขปญัหาสถานะและสทิธขิองบุคคลที่ยงัไม่มสีถานภาพที่ชดัเจนให้สมดุลระหว่าง
สทิธพิืน้ฐานกบัการรกัษาความมัน่คงแห่งชาต ิ
  3.แกไ้ขปญัหาผูล้กัลอบเขา้เมอืงและแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย  โดยการพฒันาระบบ
การตรวจคนเขา้เมอืง  การสกดักัน้  การปราบปราม และการจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 
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 5.ยกระดบัคณุภาพชีวิต 
 เป้าประสงค ์
  1.ประชาชนไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
  2.เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวติ  สงัคมมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
 กลยทุธ ์
  1.ส่งเสรมิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ความมรีะเบยีบวนิยั 
  2.ส่งเสรมิสงัคมและเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน 
  3.ส่งเสรมิครอบครวั ชุมชนและสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ 
  4.พทิกัษ์  คุม้ครองสทิธิแ์ละช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายพเิศษและผูด้อ้ยโอกาส 
  5.ส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาตลอดชวีติแบบยัง่ยนืทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษา
นอกระบบ  และการจดัการศกึษาแบบอธัยาศยั 
  6.ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งย ัง่ยนื 
  7.ส่งเสรมิจรยิธรรมแก่เยาวชนและประชาชนตามหลกัคาํสอนของศาสนา 
  8.พฒันาการศกึษานําไปสู่ความเป็นเลศิอยา่งมคีุณธรรมและความสุข 
  9.ส่งเสรมิกระบวนการการเรยีนรูแ้ละการมสี่วนร่วมของประชาชน 
  10.อนุรกัษ์และสง่เสรมิเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติชุมชน 

 6.พฒันาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 เป้าประสงค ์
  1.เพิม่ความพงึพอใจและความเชื่อถือให้แก่ประชาชนในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ภาครฐัและกระบวนการยตุธิรรมของรฐั 
 กลยทุธ ์
  1.ปรบัปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขัน้ตอนและกระบวนการการ
ทาํงาน ขยายการใหบ้รกิารประชาชน 
  2.ใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อสรา้งความเรยีบรอ้ยในสงัคม 
  3.ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
  4.วางมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 7.ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค ์
  1.ยกระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 
  2.ทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็และบรกิารจดัการภารกจิของตนไดอ้ยา่งด ี
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 กลยทุธ ์
  1.ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมวีถิชีวีติตามระบอบประชาธปิไตย 
  2.ส่งเสริมบทบาทผู้นําชุมชนหรอืปราชญ์ท้องถิ่นในการแสดงความคิดเหน็ในกิจการ
บา้นเมอืง 

 8.พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์
  1.การคมนาคม การขนส่ง การส่งเสรมิสนบัสนุน และการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานมมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ 
  2.อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
 กลยทุธ ์
  1.พฒันาระบบการคมนาคม  การขนส่งใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของกลุ่มจงัหวดั 
  2.ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัและการดาํเนินการตามผงั 
  3.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 
4.5  แผนพฒันาอ าเภอ  ประกอบด้วย 

 วิสยัทศัน์อ าเภอท่าม่วง  “ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั  อุตสาหกรรมดเีด่น แผนชวีติของ

ประชาชนมคีณุภาพภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาแบบองคร์วมเชงิสมดุลอยา่งย ัง่ยนื” 

 ยทุธศาสตรอ์ าเภอท่าม่วง 

1. ส่งเสรมิการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 
2. ส่งเสรมิการจดัระบบอุตสาหกรรมทีม่คีุณภาพ 
3. ส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
4. ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนอยา่งสมดุล 
5. ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพการลงทุนและการคา้ 
6. ส่งเสรมิการพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
7. ส่งเสรมิการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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4.6  นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มแีนวทางนโยบายในการพฒันา   5   ประการ   ดงันี้ 

1.  นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  พฒันาและปรบัปรุงถนนภายในหมู่บา้น ทางเทา้ สะพาน รางระบายน้ํา รกัษาความสะอาด

ของถนน ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้จาํกดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูใหไ้ดร้บัความสะดวกและปลอดภยั

 1.2 พฒันาและปรบัปรุงไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ  ใหม้คีวามสวา่งอยา่งทัว่ถงึ 

1.3 พฒันาและปรบัปรุงใหม้น้ํีาเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร อยา่งทัว่ถงึ 

1.4 พฒันาและปรบัปรุงการบรกิารดา้นสาธารณะต่างๆ ใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ เช่น ตดิตัง้เสยีง

ตามสายหรอืหอกระจายขา่ว  ศนูยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศประจําตําบล ประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพื่อตดิตัง้โทรศพัทส์าธารณะใหท้ัว่ถงึ 

2.  นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกิจ                                 

2.1 สง่เสรมิและสนบัสนุนศกัยภาพและขดีความสามารถการเพิม่ผลติผลทางเกษตรอนิทรยีเ์ช่น 

ส่งเสรมิการใชปุ๋้ยชวีภาพแทนปุ๋ยเคม ี อบรมใหค้วามรูด้า้นการผลติปุ๋ยชวีภาพ ฯลฯ                                           

2.2 สง่เสรมิและสนบัสนุนเพิม่ทกัษะการประกอบอาชพีของครวัเรอืนและกลุ่มอาชพี เชน่ 

ฝึกอบรมการประกอบอาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ ฝึกอบรมและทศันะศกึษาดงูานนอกสถานที ่จดัตัง้กลุ่ม

อาชพีสนบัสนุนเงนิทุนหมนุเวยีนในการประกอบอาชพี ฯลฯ 

2.3 สง่เสรมิและสนบัสนุนกองทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพี เช่น สนบัสนุนกองทนุ

หมุนเวยีนกลุ่มเศรษฐกจิชุมชน และกลุ่มอาชพีเสรมิ ฯลฯ                             

2.4 สง่เสรมิและสนบัสนุน กลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์  อุตสาหกรรมในครอบครวั และการ

ประกอบอาชพีของราษฎร                                 

3.  นโยบายการพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

3.1  สง่เสรมิและสนบัสนุน บาํรงุรกัษาศาสนา  ศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และ

วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ เช่น จดักจิกรรมวนัสาํคญัต่างๆ ฯลฯ     

3.2 สง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นการศกึษา เช่น สนบัสนุนงบประมาณในการจดัการเรยีนการสอน

ต่างๆ เช่น อาหารเสรมิ(นม) อาหารกลางวนั สื่อการเรยีนการสอน พฒันาการเรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ฯลฯ 

3.3 ส่งเสรมิคุณภาพและอนามยัของประชาชน เชน่ ควบคุม รณรงค ์ป้องกนัโรคระบาดและ

โรคตดิต่อต่างๆ และกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
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3.5 ส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นสวสัดกิารชุมชน เช่นสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีคนชร คนพกิาร ผู้ป่วย

เอดส ์และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.6 ส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นกฬีาและนนัทนาการ สวนสาธารณะสาํหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ 

4.  นโยบายการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม                            

4.1  สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม              

4.2 สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัของผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค         

4.3 สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจาํกดัขยะมลูฝอย 

4.4 คุม้คอรง ดแูล และบาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

5.  นโยบายการพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน                                

5.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทีม่อียูใ่หม้ขีดีความสามารถในการ

ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ 

5.3  ส่งเสรมิและสนบัสนุนระบบการบรกิารประชาชนตามมาตรฐาน 

5.4  จดัระเบยีบของชุมชนและสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                                  

5.5 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

5.6 จดักจิกรรมและโครงการตามความประสงคข์องประชาคมโดยมุ่งเน้นยดึผลทีไ่ดใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั 

5.7 จดัทาํโครงการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตามนโยบายของรฐับาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาํบล 

5.8 จดักจิกรรมต่างๆ เพื่อบรูณาการกบัหน่วยงานอื่นๆ 

5.9 พฒันาศกัยภาพการทาํงานของบุคลากร โดยเน้นการใหก้ารบรกิาร ความรวดเรว็ถูกตอ้ง

โปร่งใสตรวจสอบได ้

5.10 ปรบัปรุงสภาพภมูทิศัน์  สถานทีต่ ัง้ขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงใหร้่มรืน่ สะอาด 

สวยงาม 

5.11 กจิกรรมหรอืงานอื่นใดทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีท่ ีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตําบลตอ้งทาํ 
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ส่วนท่ี  5 

บญัชีสรปุโครงการและรายละเอียดโครงการพฒันา
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ส่วนท่ี  6 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 

การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตาม  ประเมินผล 

 การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผล  องคป์ระกอบ  การตดิตาม

และประเมนิแผนพฒันาสามปี  ดงันี้ 

6.1  องคก์รรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ขอ้ 28 ให้ผู้บรหิารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น

ประกอบดว้ย 

 1.  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืก    จาํนวน  3  คน 

 2.  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืก   จาํนวน  2  คน 

 3.  ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกกนัเอง  จาํนวน  2  คน 

 4.  หวัหน้าส่วนการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเอง    จาํนวน  2  คน 

 5.  ผูท้รงคุณวฒุทิีผู่บ้รหิารคดัเลอืก     จาํนวน  2  คน 

 มอีาํนาจหน้าที ่ ดงันี้ 

 1.  กาํหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 2.  ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่  เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  และประกาศผลการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทัว่กนัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสบิวนั 

 4.  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 

6.2   การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การกําหนดวธิีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวธิีการติดตามและประเมินผล

โครงการ  โดยกาํหนดรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกจิกรรม

ตามโครงการ  อยูภ่ายใตร้ะยะเวลา และงบประมาณทีก่าํหนดไวห้รอืไม่ และผลของการดําเนินกจิกรรม

ตามโครงการ   บรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไวห้รอืไม่ ทัง้นี้ การตดิตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการ

ดําเนินกจิกรรมตาม  โครงการในขณะที่การประเมนิผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกดิขึน้จริงเมื่อดําเนิน

โครงการแลว้เสรจ็เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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 แบบรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง ประกอบ

ไปดว้ย แบบรายงาน 3 แบบและเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  2  แบบ  ดงัต่อไปนี้ 

 แบบท่ี  1  การช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

  แบบช่วยกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง มวีตัถุประสงค์

เพื่อเป็นการประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ว่า

ดําเนินการครบถ้วนทุกข ัน้ตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร มีประเด็นการประเมินทัง้หมด 13 ข้อ  

แบ่งเป็น 2  ส่วน  คอื 

 ส่วนที ่ 1  ประเมนิคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง   

 ส่วนที ่ 2  ประเมนิการจดัทาํแผนการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วง  โดยใชเ้กณฑใ์น

การพจิารณาวา่มหีรอืไม่มกีารดาํเนนิงานนัน้ๆ 

 แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ

ตดิตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสามปี และโครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ            

ซึง่นอกจากจะทาํใหร้บัทราบถงึสถานการณ์ในการดําเนินงานแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นสญัญาณเตอืนภยั

ล่วงหน้า วา่แผนยทุธศาสตร์ที่กําหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรอืไม่ มปีระเดน็ในการ

ประเมนิ  2 ประเดน็ คอื   

 1.  การตดิตามผลการดาํเนิน  และการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี 

 2.  การตดิตามผลการดาํเนิน  และการเบกิจ่ายงบประมาณ  ตามโครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุน

เฉพาะกจิ 

 แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์

 แบบประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลการ

ดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงตามแผนยทุธศาสตรท์ีก่าํหนด  โดยมปีระเดน็ในการ

ประเมนิ 3  ส่วนคอื 

 1.  ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงในภาพรวม 

 2.  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งในแต่ละยทุธศาสตร ์

 3.  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก 

 แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าม่วงในภาพรวม 

 เพื่อใชใ้นการประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน  ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งต่อผลการดาํเนินงานของ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงในภาพรวม 
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 แบบท่ี  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าม่วงในแต่ละยทุธศาสตร ์

 เพื่อใชใ้นการประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน  ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งต่อผลการดาํเนินงานของ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงในแต่ละยทุธศาสตร ์

6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง   ได้กําหนด

หว้งเวลาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ดงันี้ 

 1.  แบบช่วยกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เป็นแบบ

ประเมนิตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตําบล  โดยจะทําการประเมนิและ

รายงานทุกครัง้  หลงัจากทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรแ์ลว้ 

 2.  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง  มกีําหนดระยะเวลาใน

การตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงานทุก 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่สิ้นสุดการดําเนินงานใน  เดอืนตุลาคม  

-  ธนัวาคม หรอืไตรมาสที ่1  จนถงึไตรมาสที ่ 3 

 3.  แบบประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  มกีําหนดระยะเวลาในการประเมนิผล

และรายงานผลการดาํเนินงานปีละ  1  ครัง้  หลงัจากสิน้สุดงบประมาณ 

 4.  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วงใน

ภาพรวมและแต่ละยทุธศาสตร ์มกีาํหนดระยะเวลาในการประเมนิผลและรายงานผลการดําเนินงานปีละ  

1  ครัง้  หลงัจากสิน้สุดงบประมาณ 

 เมื่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าม่วงได้ทําการ

ติดตามและประเมินผลโครงการแล้ว ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและ

ประเมนิผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง เพื่อให้นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง

นําเสนอต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่าม่วง   คณะกรรมการพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลท่า

ม่วง และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั อยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ

แนวนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทยอาจจดัใหม้กีารติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานคาม

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม 
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