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คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดให จัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕60) เปนแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล      ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา ที่
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา  ๓  ป โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป   และในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  จะมีความเช่ือมโยง กับการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยเฉพาะการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน และเพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 

  แผนพัฒนาสามป   เปนแผนที่มีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป  กลาวคือ 
เทศบาลตําบลบางกระบือ  สามารถใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือ  ในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป     
ไปจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณ เปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ
ประชาคม  ตลอดจนไดรับความรวมมือ จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล   
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล    และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่   ซึ่งทําใหแผนพัฒนาสามป     
มีความสมบูรณเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 

 

เทศบาลตําบลบางกระบือ 
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สารบัญ 
 

 หนา 
สวนที่ ๑ บทนํา         9 – ๑1  
  - ลักษณะของแผนพฒันาสามป         
  - วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาสามป       
  - ข้ันตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป        
  - ประโยชนในการจัดทําแผนสามป        

- ทรัพยากรการบริหาร          

สวนที่ ๒ สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลตําบลบางกระบือ           ๑2 – ๒3 
  - แสดงขอมูลการเลือกต้ัง 

- การจัดแบงสวนราชการของเทศบาล 

สวนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา     ๒4 – ๒7  

สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป    28 – ๓4 
  - ยุทธศาสตรการพฒันาอําเภอ / จังหวัด     
  - นโยบายแผนงานตามภารกจิหนาที่ของคณะผูบรหิารเทศบาล  35 – 40              

สวนที่ ๕  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา           ๔1 – 55 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แยกตามยุทธศาสตร) 
 - ยุทธศาสตรการพฒันาดานคมนาคม     56 – 60 

- ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ              ๖1 – 62 
  - ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคม      63 – 74 
  - ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา     75 – 77 
  - ยุทธศาสตรการพฒันาดานสิ่งแวดลอมและแหลงนํ้า     78 – 80      
 - ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมือง การบริหาร                 81 – 85 

สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล            86 – 87 
  

ภาคผนวก         
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ความหมายตราสัญลักษณ 

ของ...เทศบาลตําบลบางกระบอื... 
............................................................................... 

 

รูปวงกลมตอนกลางมีรูปตนมะพราว ๓ ตน ตอนบนมีปุยเมฆตอนลาง
มีชอชัยพฤกษ   ซึ่งส่ือความหมายดังนี้  คือ 

 

ปุยเมฆ ส่ือความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ ที่แผ
ครอบคลุมอาณาเขต 

ตนมะพราว ๓ ตน   ส่ือความหมายถึง   อาชีพหลักของชาวตําบล  
 บางกระบือ ในดานเกษตรกรรม 

ชอชัยพฤกษ ส่ือความหมายถึง  การรูรักสามัคคีและความเอื้อ 
อาทร   ตลอดจนความม่ันคงของชาวตําบล  

 บางกระบือ 
 
 
 
 
 

.............................................................................. 
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แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



8 

 

อาณาเขตตําบลบางกระบือ 
อําเภอบางคนที    จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนมา
บทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกบัการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
กรอบความเปนอสิระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมยของประชาชนและความเปนอสิระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง  การบรหิาร  การบรหิารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
 

  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคือ  คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน      พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินที่มีความเปนอิสระมากข้ึน 
 

  นอกจากกฎหมายทัง้สองฉบบัแลว ยังมกีฎหมายอื่นอกีหลายฉบับทีเ่กี่ยวของ  เชน 

 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบญัญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทําใหเห็นไดวามีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจาย 
อํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  
  ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาที่อยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
เทาน้ันแตยังขยายบทบาท  หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินดวย  และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติกําหนดกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐(๔)  และแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอ ๕.๒  กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ  ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป  ๒๕๔๔     และไมนอยกวารอย
ละ ๓๕ ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป  ๒๕๔๙ 
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การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

                            ดังไดกลาวแลววา  การวางแผน เปนการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนขางหนา       
อาจเปนชวงสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร    โดย
กําหนดกิจกรรมตางๆ  ไวลวงหนา  ใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค   นโยบาย  เปาหมาย  และเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน  จะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 
 

  การที่ทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน  หรือภาพในอนาคต
และแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังน้ัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  
๒  ประเภท คือ 

๑.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพฒันาระยะยาว 
๒. แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพฒันาแบบหมุนเวียน  (Rolling  Plan)  ที่ตองมีการทบทวน 

และจัดทําทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวย 
 

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

                       ดังไดกลาวมาแลววา แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู      
การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึง   
แนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ / กิจกรรม        
ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากน้ัน    แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จัดทํางบประมาณรายจายประจําป     
ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความถูกตองและผานกระบวนการ      
การมีสวนรวมของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงคของการของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
 

๑.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา และโครงการ / กิจกรรม ทีจ่ะ 
ดําเนินการในชวงสามป (๒๕๕8 – ๒๕60) 
  ๒.  เพื่อแสดงถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรและแผนพฒันาสามป 
  ๓.  เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตางๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมทั้งในเรื่องของความแนนอน
ของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  มีความเรียบรอยในดานรูปแบบ ภาพการทางเทคนิคและมีรายละเอียดในดาน
คาใชจายของแผนงานโครงการ เพื่อจะนําไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติ     
ไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป 
 

 หลงัจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาในแผนยุทธศาสตรแลวกจ็ะตอง
ถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพฒันาสามปซึ่งไดกําหนดข้ันตอนดําเนินการ  ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา 
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน   โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ขั้นตอนท่ี   ๒  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
และปญหาความตองการของประชาชน  ตลอดจนขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี   ๓  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพจิารณารางแผนพัฒนาสามป  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี   ๔  ผูบรหิารทองถ่ินพจิารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพฒันาสามป 
   

๔.  ประโยชนของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
 

 ๑.  ทําใหเทศบาล มีทิศทางการพฒันา / เปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ๒. ทําใหเทศบาล สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงจุด 

๓.  ทําให เทศบาล สามารถใชแผนสามป เปนแนวทางในการจัดทําเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
๔.  ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวาเทศบาล จะดําเนินกจิกรรมอะไรบาง  ที่เปนประโยชนสาธารณะ
สูงสุด 

๕.   ทรัพยากรการบริหารประกอบดวย 
 

 เงิน  ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหลงงบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจาย 

 คน  ซึ่งหมายความรวมถึงต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานของเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตาง
หลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะและทัศนคติ ซึ่งเทศบาลจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ัน   
มาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับเทศบาล 

 วัสดุอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนําไปใช ในการบริหาร
จัดการทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

 การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะมาชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษา
และนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

 

............................................................ 
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สวนท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบางกระบือ 

………………………………….. 
 
๑.  ขอมูลเกี่ยวกับทีต่ั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร  การศกึษา  สาธารณสุข 

ความ -ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน และทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 

  ๑.๑  สภาพท่ัวไป 
 

  ๑.๑.๑  ลักษณะท่ีต้ัง 
  เทศบาลตําบลบางกระบือ   ต้ังอยูเลขที่  ๑ หมูที่  ๑  ตําบลบางกระบือ  อําเภอบางคนที    
จังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการนําเสนอการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบล  ตอกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน  ๒๕๕๒   ซึ่งไดรับการจัดต้ัง  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  
พุทธศักราช ๒๕๕๒   

เทศบาลตําบลบางกระบือ  มีพื้นที่เหมาะกับการเกษตร โดยพื้นที่สวนใหญประกอบดวย 
สวนมะพราวเต็มพื้นที่  ประชาชนโดยสวนใหญ จึงประกอบอาชีพการทํานํ้าตาลมะพราวเปนหลัก  รองลงมาคือ 
รับราชการ คาขาย รับจางทั่วไป  ภูมิอากาศเย็นสบาย  เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญเปนสวนมะพราวมีแมนํ้าลําคลอง
ไหลผานในพื้นที่  ๕ สายหลัก  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๓  กม. 

 
 อาณาเขตติดตอ 

- เทศบาลตําบลบางกระบือ  หางจากจงัหวัดสมุทรสงคราม  ๑๓  ก.ม. 
- หางจากอําเภอบางคนที ๔ กม. 
- ทิศเหนือจดตําบลกระดังงา และตําบลจอมปลวก 
- ทิศใตจดตําบลบางชาง อําเภออมัพวา 
- ทิศตะวันออกจดตําบลทาคา อําเภออมัพวา 
- ทิศตะวันตกจดตําบลกระดังงา และตําบลบางพรม 
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   ๑.๑.๒  เน้ือท่ี 
 - เทศบาลตําบลบางกระบือ มเีน้ือที่ ๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๖๔ ไร 
 

๑.๑.๓  ภูมิประเทศ  
- ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพเปนที่ราบลุม มีลําคลองไหลผาน หมูบานทั้ง ๕ หมูบาน

เหมาะสําหรับทําการเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญเปนสวนมะพราว  มีอากาศเย็นสบายตลอดป 
 

  ๑.๑.๔   จํานวนหมูบาน    
- อยูในเขต เทศบาลตําบลบางกระบือ  จํานวน  ๕   หมูบาน ( ยอด ณ เดือนกันยายน 

๒๕๕6 ) 
 

หมู ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 วัดตะโหนดราย 177 182 359 
2 คลองสวนกลาง 204 215 419 
3 คลองกลางบางใหญ 238 243 481 
4 บางกระบอื 185 212 397 
5 หนองออ 151 164 315 

๑.๑.๕  ประชากร 
   - ประชากรทั้งสิ้น   ๑,๙๗1   คน  แยกเปนชาย  ๙55  คน   หญิง  ๑,๐๑6  คน 

- จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น    ๕89  ครัวเรือน ( ยอด ณ เดือนกันยายน ๒๕๕6 ขอมูล
จากสํานักทะเบียนอําเภอบางคนที ) 

 วัดตะโหนดราย   103  ครัวเรือน 

 คลองสวนกลาง   113  ครัวเรือน 

 คลองกลางบางใหญ  168  ครัวเรือน 

 บางกระบือ   118  ครัวเรือน 

 หนองออ   87  ครัวเรือน 
๑.๑.๖  การศึกษา 

 - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน ๑   แหง  คือ  โรงเรียนวัดตะโหนดราย 

 -  ที่อานหนังสือพิมพ จํานวน  ๑  แหง   คือ  ประจําหมูที่  ๓      

 -  วัดในพื้นที่  จํานวน ๑  แหง  คือ  วัดตะโหนดราย 

๑.๑.๗  สาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบางกระบือ จํานวน ๑ แหง 

-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  รอยละ  ๑๐๐ 
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สวนราชการ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ดํารงตําแหนง 
 

ระดับวุฒิการศึกษา 
อาย ุ

  (ป) 
 

รพ.สงเสริมสขุภาพ 
ตําบลบางกระบือ 

โทรศัพท 
๐๓๔-๗๕๗-๖๗๕ 

 
นางอุบลรัตน  ศิริไล 

 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสขุภาพตําบล    
บางกระบือ 

 

 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

 
50 

  
น.ส.พิมพวรัญญาภา  มานะ  
  

   
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
พยาบาลศาสตร 

 
๓6 

  
นายภูวดล  ภูหอย 

 
นักวิชาการสาธารณสขุ
ชํานาญการ 

 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

 
๓4 
 

 
  ๑.๑.๘  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   -  ศูนย อปพร.ตําบลบางกระบือ  จํานวน  ๑     แหง 
 

  ๑.๑.๙  ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ลําคลองสายหลัก  ๕  คลอง   

** คลองสวนกลาง 

** คลองบางใหญ 

** คลองหนองออ 

** คลองขวาง 

** คลองบางกระบือ 

๒.  การบริการพื้นฐาน 

  -   ถนนลาดยาง   4   สาย 

-   ถนนคอนกรีต   ๔  สาย 

-   ถนนลูกรัง   2  สาย 

-  โทรศัพทสาธารณะ  ๕  แหง 

-  มีไฟฟาใช    ๕89   ครัวเรือน 

-  ประปาหมูบาน           ๕89  ครัวเรือน 
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 ๓.  ขอมูลศักยภาพของทองถ่ิน 

๓.๑  ศักยภาพของเทศบาลตําบลบางกระบือ 

 -  จํานวนบุคลากรฝายประจํา  ๑๑  ราย 

   * ตําแหนงในสํานักปลัด      ๖  ราย 

   * ตําแหนงในกองคลัง      ๓  ราย 

   * ตําแหนงในกองชาง    3  ราย 

 -  จํานวนผูบริหาร    ๕  ราย 

 -  สมาชิกสภาเทศบาล   ๑๒  ราย 

๓.๒  รายไดของเทศบาลตําบลบางกระบือ     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  แยกเปน 
(ยอดต้ังแต  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔    ถึง   วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕) 

- รายไดที่เทศบาลตําบลจัดเกบ็เอง          ๑๔๗,๖๘๒.๐๖         บาท 

- รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให               ๒,๘๗๒,๓๙๗.๔๒   บาท 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                 ๒,๐๓๓,๒๕๑.๐๐   บาท 
 

                  รวมท้ังสิ้น    ๕,๐๕๓,๓๓๐.๔๘    บาท 

                   ๓.๓   รายไดของเทศบาลตําบลบางกระบือ     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   แยกเปน 

 (ยอดต้ังแต  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   ถึง   วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖) 
  

- รายไดที่เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง                      ๒๗๐,๕๕๔.๒๓     บาท 

- รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให                  ๗,๙๘๑,๙๙๕.๑๓     บาท 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทั่วไป)           ๒,๒๒๙,๕๐๗.๐๐    บาท 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกจิ)         ๓,๑๕๑,๔๐๐.๐๐     บาท 
 

                     รวมท้ังสิ้น    ๑๓,๖๓๓,๕๖.๓๖        บาท 

 

 ๔.  ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ 

   - เตาเค่ียวตาล พื้นที่หมูที่ ๔   คือ เตาตาหวาน และเตาไทยเดิม  เปนแหลงทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหความสนใจ และสามารถเพิ่มรายได ใหประชาชนไดเปนอยางดี 
 

 ๕.  ผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะทีผ่านมา 
 

  ๑.)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑  กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  
๑.๒  การวางผังชุมชนและพัฒนา 
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๒.)  ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงระดับ

ชุมชน ระดับครัวเรอืน 
๒.๒  โครงการสนับสนุนการปองกันกําจัดดวงแรดดวยเช้ือราเขียว 
2.3  สนับสนุนการบริหารศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา

ตําบลบางกระบือ 
๓.)  ดานสาธารณสุข 

๓.๑  โครงการสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขข้ันมูลฐาน 
๓.๒  การจัดกจิกรรมและอบรมปองกันโรคไขเลือดออก โรคเอดส ไขหวัดนก 
3.3  โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
3.4  โครงการสงเสรมิสุขภาพภาคประชาชนสําหรับผูสงูอายุ 

๔.)  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๑  โครงการสงเคราะหอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 
                               ๔.2  โครงการอาหารกลางวันสําหรบัเด็กและเยาวชน 
   4.3  โครงการสนับสนุนงบประมาณมลูนิธิอุทยาน ร.2 
   4.4  การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติศาสนา และประเพณีทองถ่ิน 

๕.)  ดานสังคม 
๕.๑  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 
๕.๒  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 
๕.๓  โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส สตรี คนชรา เด็กและผูดอยโอกาส 
๕.๔  โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาหมูบาน 

๖.)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
๖.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.๒  การจัดเก็บขยะในหมูบาน / กําจัดผักตบชวา / ลอกคูคลอง 
๖.๓  การปลกูตนไมตามไหลทางเพื่อปรบัภูมิทัศนใหนาอยูอาศัย 

๗.)  ดานการเมือง การบรหิาร 
๗.๑  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
๗.๒  จัดซื้อวัสดุอปุกรณสํานักงานใหเพียงพอตอการใชงาน 
๗.๓  จัดประชุมประชาคมตําบล / หมูบาน    
๗.๔  เขารวมประชุมสัมมนาทีห่นวยงานราชการจัดข้ึน สมาชิกสภาเทศบาล 
 และพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
๗.๕  การสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองคกร 

   ตารางท่ี  ๑    แสดงจํานวนเขตการปกครองของเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน 
ช่ือ - สกุล 

กํานัน/ผูใหญบาน 
หมายเหตุ 

๑ บานตะโหนดราย นายชูชาติ  เอมโอฐ     (กํานันตําบลบางกระบือ)  

๒ บานคลองสวนกลาง นางสาวมณี  ภานุมาส         (ผูใหญบาน)  

๓ บานคลองกลางใหญ นายสถาพร   หอมตลบ        (ผูใหญบาน)  

๔ บานบางกระบือ นางอุบลรัตน  รัตนะก ุ         (ผูใหญบาน)  

๕ บานหนองออ นายสําเรงิ  เอี่ยมสุกใส         (ผูใหญบาน)   
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๖.  ขอมูลการเลอืกตั้ง 
 

การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบอื   เมื่อ
วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๓ 

 
๑.  การเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 
     มีผูสมัครรับเลอืกต้ังเปนนายกเทศมนตรี  จํานวน  ๒  คน 

       ๑.๑  จํานวนผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ัง  ๑,๕๖๔   คน 
       ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง   ๑,๑๙๙   คน     คิดเปนรอยละ  ๗๖.๖๖ 
       ๑.๓  จํานวนบัตรดี   ๑,๑๒๑  บัตร คิดเปนรอยละ  ๙๓.๔๙ 
        ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย        ๕๘  บัตร คิดเปนรอยละ  ๔.๘๓ 
       ๑.๕  จํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนน      ๒๐  บัตร คิดเปนรอยละ  ๑.๖๖ 
 

๒.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบือ  (รวม  ๒  เขตเลือกต้ัง) 
       ๑.๑  จํานวนผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ัง  ๑,๕๖๓    คน 
       ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง   ๒,๐๑๘   คน     คิดเปนรอยละ  ๘๑.๘๓ 
       ๑.๓  จํานวนบัตรดี   ๑,๙๓๑  บัตร คิดเปนรอยละ  ๙๕.๖๙ 
        ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย        ๗๑  บัตร คิดเปนรอยละ  ๓.๕๒ 
       ๑.๕  จํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนน      ๑๖  บัตร คิดเปนรอยละ  ๐.๗๙ 
           
                          ๓.   การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบือ   แยกเปน  ๒  เขตเลือกต้ัง 

 เขตเลือกต้ังที่  ๑  มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล   
หมูที่  ๑  จํานวน  ๑๑ คน 

       ๑.๑  จํานวนผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ัง  ๘๘๗     คน 
       ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง   ๖๗๒   คน     คิดเปนรอยละ  ๗๕.๗๖  
       ๑.๓  จํานวนบัตรดี   ๖๔๑  บัตร คิดเปนรอยละ  ๙๕.๓๘ 
        ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย     ๒๗  บัตร คิดเปนรอยละ  ๔.๐๑ 
       ๑.๕  จํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนน      ๔  บัตร คิดเปนรอยละ  ๐.๕๙ 
 

 เขตเลือกต้ังที่  ๒  มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล   
หมูที่  ๒  จํานวน  ๓  คน 

       ๑.๑  จํานวนผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ัง  ๖๗๖     คน 
       ๑.๒  จํานวนผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง   ๕๒๖    คน     คิดเปนรอยละ  ๗๗.๘๑ 
       ๑.๓  จํานวนบัตรดี    ๔๙๖  บัตร คิดเปนรอยละ  ๙๓.๕๓ 
        ๑.๔  จํานวนบัตรเสีย     ๒๗  บัตร คิดเปนรอยละ    ๕.๑๓ 
       ๑.๕  จํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนน     ๗  บัตร คิดเปนรอยละ    ๑.๓๓ 
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ตารางท่ี  ๒    แสดงขอมูลการใชสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ    และสมาชิกสภาเทศบาล 
                     ตําบลบางกระบือ  เมื่อวันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๓ 
 

 
ประเภท 

 

จํานวน 
ผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง 
(คน) 

การใชสิทธลิงคะแนนเลือกต้ัง  
หมาย
เหตุ 

 
 

ผูมาใชสิทธ ิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค

ลงคะแนน 

จํานวน 
(คน) 

รอย 
ละ 

จํานวน 
(บัตร) 

รอย 
ละ 

จํานวน 
(บัตร) 

รอยละ 
จํานวน 
(บัตร) 

รอยละ 

นายก 
เทศมนตร ี

๑,๕๖๔ ๑,๑๙๙ ๗๖.๖๖ ๑,๑๒๑ ๙๓.๔๙ ๕๘ ๔.๘๓ ๒๐ ๑.๖๖  

สมาชิกสภา
เทศบาล 

๘๘๗  
(เขต ๑) 

๖๗๒ ๗๕.๗๖ ๖๔๑ ๙๕.๓๘ ๒๗ ๔.๐๑ ๔ ๐.๕๙  

สมาชิกสภา
เทศบาล 

๖๗๖  
(เขต ๒) 

๕๓๖ ๗๗.๘๑ ๔๙๒ ๙๓.๕๓ ๒๗ ๕.๑๓ ๗ ๑.๓๓  

           
๔.  รายนามผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบือ 

ตารางท่ี  ๓    แสดงขอมลูผูบริหารของเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

ลําดับท่ี 
ชื่อ  - สกุล 
ผูบริหาร 

ตําแหนง 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 

นายสมพร              นิลแนบแกว 
นายดวงเนตร           ขําวาที 
นายสม                  ทองเปยม                             
 
นายสบสรรค           ธรรมวรรณกลุ 
นายสวย                สายสุนีย 

 

นายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลบางกระบือ (เสียชีวิตเมือ่วันที่ 
12 มิถุนายน 2556) 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางกระบอื 
ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางกระบือ 

 
 
 

หมายเหต ุ นางวันเพ็ญ  จันทรพิภพ ณ ปจจุบันเปนผูดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบล
บางกระบือแทนทานเกาท่ีเสียชีวิต ดํารงตําแหนง ณ วันท่ี  1 กรกฏาคม 2556  คําสั่งท่ี 53/2556 
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ตารางท่ี  ๔   แสดงขอมลูสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระบือ  
 

เขต ชื่อหมูบาน 
ชื่อ – สกุล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ตําแหนงใน 

 สภาเทศบาล 

๑  

นายประดับ จันทาม ิ  
นายประยูร นิลแนบแกว 
นายสมจิตต ลัดดาวัลย 
นายภักดี ภานุมาส 
นางบุญชู บุญสวัสด์ิ 
นายจรูญ ทองเปยม 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

๒  

 

นางสําราญ จันทโชติ 
นางอิ่ม  ไมนอย  
นายชิงชัย ประจักษจิตต 
นายชํานาญ แกววิจิตร 
นายวิชา            ประจักษจิตต 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         

7.   ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  จะครบวาระ ในวันท่ี  3  เดือน  เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 8.    โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบล
บางกระบือ 
            8.๑  ระดับช้ันเทศบาลตําบลบางกระบือ  เปน เทศบาลตําบลขนาดเล็ก 
       8.๒  เทศบาลตําบลบางกระบือ ไดกําหนดใหมสีวนราชการภายในเปน  ๑  สํานัก  ๔ กอง  
และหนวยงานพเิศษ 
           (๑)  สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที ่ดําเนินงานเกี ่ยวกับ งานธุรการ งานแผนและ
งบประมาณ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานพัฒนาชุมชน 
           (๒)  กองคลัง  มีหนาที่ ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี         
งานจัดเก็บและพัฒนารายได งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานพัสดุและทรัพยสิน งานบริหารกิจการ
ประปา 

         (๓)  กองชาง   มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสาธารณูปโภค   
งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 
           (๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน  งานธุรการ    
งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพและอนามัย  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
           (๕)  กองการศึกษา   มีหนาที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน งานธุรการ งานบริหารการศึกษา   
งานพัฒนาการศึกษา งานสงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
                        (๖)  หนวยตรวจสอบภายใน   (หนวยงานพิเศษ) 

 

     8.๓  อัตรากําลังพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เทศบาลตําบล   
บางกระบอื  ประกอบดวย 
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8.๓.๑  พนักงานเทศบาล  รวมทัง้สิ้น  ๕  คน  แยกไดดังน้ี 
          (๑)  สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน   4 คน 
          (๒)  กองคลงั   จํานวน   ๑  คน 
          (๓)  กองชาง   จํานวน   ๑  คน 
          (๔)  กองการศึกษา จํานวน  ๐ คน 
          (๕)  กองสาธารณสุข จํานวน  ๑ คน 

       8.๓.๒  ลูกจางประจํา  จํานวน  ๑ คน 
           8.๓.4  พนักงานจาง  รวมทั้งสิ้น  7  คน  แยกไดดังน้ี 

         (๑)  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  ๔  คน          
         (๒)  พนักงานจางทั่วไป     จํานวน  3  คน 
 

ตารางท่ี  ๕    แสดงอัตรากําลังพนักงานเทศบาล   และพนักงานจางของเทศบาล 
 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

             
 

 
 

กองคลังเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 
 

สวนราชการ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 
ระดับ
ขั้น 

วุฒิการศึกษา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
พนักงานเทศบาล 

 

๑. นายอํานาจ     วีระสวัสด์ิ 
๒. นางสาวทิพยนภา   ภูมิผิว   
๓. นางสาวสุมาลี ทองตะลงุ 
๕. นางสาวเครือวัลย   สุขนุม 
 

พนักงานจางตามภารกจิ 
 

๑. นางสาวจรรยา  อยูทน 
๒. นางกาญจนา โพธ์ิสมบัติ 
 

พนักงานจางทั่วไป 
 

๑. นายอรรถพล นิลแนบแกว 
๒. นางสาวไพลิน ทองประสงค 

 
 
 

ปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ 
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
เจาหนาที่ธุรการ 
 

 
 

ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู 
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
 

 
 

คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

 
 
 

๖ 
6 ว 
๕ 
๓ 

 

 
 

- 
- 
 

 
 

- 
- 
 

 
 
 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

 

 
 

ปวส. 
ปวช. 

 

 
 

ปวส 
ม.๖ 
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กองชางเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

 

 
             

             
 
 
 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

สวนราชการ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 
ระดับ
ขั้น 

วุฒิการศึกษา 

กองคลงั 

 
พนักงานเทศบาล 

 

๑. นางทรรศมน  สระสําล ี
 

ลูกจางประจํา 
 

๑. นางสาวณัฐธิมา  ทองยัง 
          

พนักงานจางตามภารกจิ 
 

๑. นางสาวธนวรรณ   หลิมสกุล 

 
 
 

นักบรหิารงานการเงินและ
บัญชี 
 

 

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 

 

 
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บ -
รายได 

 
 
 

๖ 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

 
 
 

กําลังศึกษา 
ป.โท 

 
 

ปวช. 
 

 
 

กําลังศึกษา 
ป.ตร ี

 

สวนราชการ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 
ระดับ
ขั้น 

วุฒิการศึกษา 

กองชาง 

 
พนักงานเทศบาล 

 

๑. นายวสันต  เชือนเช้ือ 
            

พนักงานจางตามภารกจิ 
 

๑. นางสาวชลิตา  แพรส ี
 

พนักงานจางทั่วไป 
 

๑. นายรุงเรือง สายสุนีย 
 

 
 
 

เจาหนาที่บริหารงานชาง  
 

 
 

ผูชวยชางโยธา 
 

 
 

คนสวน 

 
 
 

๕ 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

 
 
 

ปวส. 
 

 
 

ปวช. 
 

 
 

ม.๓ 
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กองการศึกษาเทศบาลตําบลบางกระบือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

สวนท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา  

 
 

การสรปุสถานการณการพฒันา ( การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอปุสรรค ) 

สวนราชการ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 
ระดับ
ขั้น 

วุฒิการศึกษา 

 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 

 
พนักงานเทศบาล 

 

๑.  นางโสภา  บุญสงไพศาล 
 

 
 
 

เจาพนักงานธุรการ 

 
 
 

6 ว 

 
 
 

ปริญญาตร ี

สวนราชการ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 
ระดับ
ขั้น 

วุฒิการศึกษา 

 
 

กอง
การศึกษา 

 
พนักงานเทศบาล 

 

๑.  นายอํานาจ     วีระสวัสด์ิ 
 
 

 
 
 

ปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ 
(รักษาราชการแทนหัวหนากอง
การศึกษา) 

 
 
 

๖ 

 
 
 

ปริญญาตร ี
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           จุดแข็ง ( STRENGTH )  ไดแก 
 

๑.  เขตเทศบาลตําบลบางกระบือ มีลําคลองไหลผานหมูบาน ๕ คลอง 
๒.  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแกการพักผอนและสงเสรมิการทองเที่ยว 
๓.  พื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่การเกษตร (ทํานํ้าตาลมะพราว) 
๔.  มีเสนทางการคมนาคมสะดวก ใกลอําเภอ จงัหวัด และเมืองหลวง 
๕.  ผูบรหิารทองถ่ินมีนโยบายที่ชัดเจน 
๖.  มีความหนาแนนประชากรนอย 
 

                     จุดออน ( WEAKNESS )  ไดแก 
 

๑.  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ  
  ๒.  ประชาชนยังขาดการมสีวนรวม 

๓. ประชาชนยังขาดการเขาใจในขอมลูขาวสารของหนวยงานราชการ 
๔. การใหบริการประชาชนยังลาชา 

 

                     โอกาส (OPPORTUNITY)  ไดแก 
 

๑. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพิ่มข้ึนตามแผนงานและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ 

๒. รัฐบาลและจังหวัดมีนโยบายสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
๓. รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมสินคาการเกษตรสูครัวโลก 
๔. รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดหาแหลงนํ้าสําหรบัอุปโภค บริโภค จังหวัด

สมุทรสงคราม เปนจังหวัดนํารอง 

    อุปสรรค  ( THREAT )  ไดแก      
    

๑. พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร, และผลไม ไมสามารถสนองนโยบาย 
ปลูกปาของรัฐบาลไดเทาที่ควร 

๒. ขาดจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. การอนุมัติงบประมาณที่แกไขปญหาลาชา 
๔. นโยบายของรัฐบาลและการสั่งการที่ชัดเจน 
๕. บุคลากรของหนวยงานทองถ่ินไมเพียงพอ 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานการณพฒันาในปจจุบนัและโอกาส 

๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสาธารณูปโภค 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบล ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการพัฒนาแกไข 
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ความเดือดรอนและความตองการของประชาชน  ดานโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปในระดับที่นาพอใจ   
ซึ่งยังไมทั้งหมด เน่ืองจากขอจํากัดเรื่องพื้นที่และงบประมาณ 
 

๒.  ดานเศรษฐกิจ 
   รัฐบาลไดนํานโยบายแกไขปญหาเศรษฐกิจ  จึงไดชวยแกไขปญหาไดในระดับหน่ึง ตําบล
บางกระบือ ดานอาชีพ ๘๐ % มีอาชีพการทํานํ้าตาลมะพราว เปนอาชีพด้ังเดิม การประกอบอาชีพ
ดังกลาวจะประสบปญหาในดานวัสดุอุปกรณ และปญหาเครื่องอุปโภค บริโภคที่แพงข้ึน มีประชาชน
บางสวนที่วางงาน เทศบาลตําบลบางกระบือ ไดประสานหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  ในการฝกอาชีพเสริม 
    

๓.  ดานสังคม 
     ปญหายาเสพติดในพื้นที่ไดเบาบางลง ในชวงที่ผานมาทําใหสภาพสังคมและคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน เทศบาลตําบล ยังคงเฝาระดับกลุมเรียน คือเยาวชน จึงไดจัดแขงขันกีฬา จัดทําประชาคม 
หมูบาน ปลอดยาเสพติด นอกจากน้ียังดูแลคนชรา คนพิการในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ การรับรู
ขาวสารไดทั่วกันผานระบบเสียงตามสาย และปจจุบันไดมีการจัดต้ัง ศูนย อปพร. ระดับตําบล ซึ่งมีการ
ฝกอบรม จํานวน ๑  รุน  มีสมาชิก  ๕๔  ราย 
   ในปจจุบันเทศบาลตําบล พยายามปรับปรงุคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  อาจยัง
ไมครอบคลุมทุกดาน 
 

๔.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ปจจุบันเทศบาลตําบล ไดจาง อบต.ทาคาจัดเก็บขยะ ริมถนนสายหลักในสวน    การ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนฝงกลบ หรือทําลายเอง ทางลําคลองยังมีการทิ้งขยะลงในแมนํ้าปญหา
ดังกลาวตองใชระยะเวลาในการปลูกจิตสํานึก 
 

๕.  ดานการศึกษา 
     ปจจุบันศูนยเด็กเล็กไดปดการสอน เน่ืองจาก อัตราการเกิดมีนอย และสวนหน่ึงนิยม
สงลูกหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชน  จึงปดศูนยเด็กเล็ก เปนการช่ัวคราว  และปญหาดังกลาวตองแกไข
ตอไป 

  

  ๖.  ดานการเมืองการบริหาร 
   รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนไดเขามาบริหารจัดการ 
และมีสวนรวมในการปกครองตนเอง มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดหา
เครื่องมือวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพรการดําเนินงานใหประชาชน
ไดทราบ และมีการใชเทคนิคระบบสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็ว และมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 

 
 
 
 
 

การประเมินผลการทําแผนพฒันาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
 

 

ลําดับ ยุทธศาสตร จํานวน จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ หมายเหต ุ
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ท่ี โครงการ (ท่ีดําเนินการ) (โครงการ) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 6 5 83.33  
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 5 1 20.00  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 32 18 56.25  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 9 2 22.22  
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

และแหลงนํ้า 
6 ๔ 66.66  

๖. ยุทธศาสตรพฒันาดานการเมือง การบริหาร 10 1 10.00  
รวม ๖๘ 31 45.58  

 

การประเมินประสทิธผิลของแผนพฒันาประจําปในเชิงคณุภาพ 
 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

                     ๑.    โครงการเจาะบอบาดาล 
                     ๒.    โครงการติดต้ังอุปกรณและขยายเขตไฟฟาหมู 3 คาบเกี่ยวหมู 4 
   3.    โครงการติดต้ังอุปกรณและขยายเขตไฟฟาหมู 5 
                     4.    โครงการปรบัปรุงถนนแอสฟสติกส 
 5.    โครงการขุดลอกคลองและลําประโดงต่ืนเขินในพื้นที ่
 

ดานพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

                     ๑.    โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ดานพัฒนาสังคม 
 

๑.  รณรงคประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการอบรมปองกันยาเสพติดกลุมเยาวชน 
๒. โครงการอบรมดานวินัยจราจรใหกลุมเยาวชน 

๓. โครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตย ใหเด็ก,เยาวชนและประชาชน 
๔. โครงการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิอุทยาน ร.2 

๕. โครงการสมทบกองทุนสุขภาพระดับทองถ่ิน 
๖. โครงการสนับสนุนงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขข้ันมูลฐาน 
๗. โครงการปกปองสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย 

๘. โครงการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุที่ดอยโอกาสคนพิการและผูมี
รายไดนอย เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกศุล 

๙. โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมใหเด็กและเยาวชน 
                             ๑๐. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กและเยาวชน 
                            ๑๑. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (งบอุดหนุนเฉพาะกจิ) 
 12. การสงเคราะหเบี้ยผูพิการ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

  13. โครงการรณรงคปองกันอบุัติเหตุเทศกาลวันสําคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและ   
ใหสงเสริมความรูเกี่ยวกบัภัยและการปองกันภัย 
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  14. โครงการจัดกจิกรรมวันสําคัญของชาติศาสนาและประเพณีทองถ่ิน 
  15. โครงการประดับไฟฟาเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
  16. โครงการสปัดาหวันเด็กแหงชาติ 
  17. โครงการจัดซือ้วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษ

สุนัขบา,ยาคุมสุนัข 
  18. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตภาคประชาชน สําหรบัผูสงูอายุและประชาชน 

ดานการศึกษา 
 

 ๑.   โครงการจัดทําปฏิทินของเทศบาล 
        ๒.   โครงการผงัเมอืงรวมอําเภอบางคนท ี     

  
                     ดานสิ่งแวดลอมและแหลงนํ้า 
 

          ๑.    โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
         ๒.    จัดโครงการปลอยพันธกุง ลงสูแมนํ้าลําคลอง ตามนโยบายของจงัหวัด 
          ๓.    จางเหมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บขยะ 
 ๔.    โครงการซอมแซมและปรับปรงุประปาของเทศบาล 

 
ดานการเมืองการบริหาร 

 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 
๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผูบริหารสมาชิกสภา พนักงานและลกูจางดาน

กฎหมายคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. โครงการอบรมผูบริหารสมาชิกสภาพนักงานลกูจางและประชาชนในพื้นที่ดาน 

พรบ. ขอมลูขาวสาร 2540 
 

 
.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๔ 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
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 วิสัยทัศน 
      สรางความอุดมสมบรูณ แผครอบคลุมในอาณาเขตทําเกษตรเปนหลกัรูรักสามัคคี มีใจเอือ้อาทร
แกไขความเดือดรอนใหปวงชน  
  

 พันธกิจ 
      1. ปรับปรงุโครงสารางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองนาอยูและประตูสูอาเซียน 
      2. สงเสรมิการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
      3. สืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
      4. สรางระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความโปรงในการบริหารงาน 
      5. กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย 
      6. บํารุงและรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 

พันธกิจหลักของการบริหาร 
 

- แผนงานและปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
- แผนงานดานการศึกษา 
- แผนงานดานสาธารณสุข 
- แผนงานดานผงัเมืองและสิง่แวดลอม 
- แผนงานดานสงเสรมิอาชีพและรายได 
- แผนงานพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 
- แผนงานดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมสีวนรวม 
- แผนงานดานการบรกิารและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
- แผนงานการพัฒนารายไดของเทศบาลตําบลบางกระบือ 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ป 
 

๑.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
 -    กอสรางปรับปรงุบํารุง รกัษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 
 -    พัฒนาเสนทางคมนาคมทางนํ้า 
๒.   ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 -    พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพื่อเสรมิรายไดใหแกประชาชน 
๓.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 -    สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
     -    การสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ที่ดอยโอกาสและมีรายไดนอย 
 -    การปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
 -    การสงเสรมิดานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 -    ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ       
  

๔.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 -    เพื่อการรบัรูขาวสารใหแกประชาชน 
 -    สงเสริมใหผูปกครองนําเด็กเลก็เขาเรียนในศูนยเด็กเลก็ประจําตําบล 

      ๕.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและแหลงนํ้า 
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-  สรางจิตสํานึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ  
ลดภาวะโลกรอน 

  -    การลดปรมิาณขยะ  แปรรูปขยะ 
                     -    บํารุงรักษาแหลงนํ้าและระบบประปาหมูบาน 

๖.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
-  พัฒนาดานวัสดุ อุปกรณ  
-  พัฒนาระบบการจัดเกบ็ภาษี    
 

 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทองเท่ียว อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

 แนวทางการพฒันาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ 
 - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรงุ บํารงุรักษา โครงสราง
พื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
 - พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางนํ้า 
 - การจัดทําผงัเมืองและผงัเมืองรวม 
 - อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
 - บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกลูและนํ้าเสีย 
 - พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอปุโภค – บริโภค 
 ยุทศาสตรการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจสังคมเขมแข็ง 
 

 แนวทางการพฒันาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ 
 - สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณี คุณธรรม
จริยธรรม กจิกรรมทางศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 - สงเสริมสนับสนุนการมสีวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และชองทางการรับรูขอมลู
ขาวสารใหกบัเด็ก ประชาชนรวมถึงผูดอยโอกาส 
 - สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบรหิารทางการศึกษาเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
ปองกัน แกไข ควบคุม โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
 - สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาสงัคม การจัดสวัสดิการใหความชวยเหลอื เด็ก สตรี 
ผูสงูอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดส 
 - พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 - บริหารจัดการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 - สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกรชุมชน/เครอืขาย ในการพัฒนาอาชีพการลงทุน พาณิชยกรรม 
การบริการ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับประชาชน 
 - สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด 
 - สงเสริมการมสีวนรวมของภาครฐัและเอกชน 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 

 แนวทางการพฒันาภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ 
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 - พัฒนาความรูความเขาใจและการมสีวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 - พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคกรใหมีประสทิธิภาพ รวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากร ทุก
รูปแบบ 
  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนจังหวัด  เปนเมืองแหงอาหารทะเลและผลไม  ปลอดสารพิษศูนยกลางการพักผอนและการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางลําคลองระดับชาติ  ดินแดนแหงประชาชนรักถ่ินกําเนิด 
เปาประสงค 
๑. รายไดจากภาคประมงเพิ่มข้ึน 
๒. รายไดจากภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
๓. อาหารทะเลและผลไมปลอดสารพิษ 
๔. นักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๕. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๖. การวางงานของประชาชนลดลง 
๗. ครัวเรือนยากจนรอยละ  ๐ 
๘. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาและสงเสริมจังหวัดใหเปนเมืองอาหารทะเลและผลไม 
2. การพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษริมคลอง 
3. การปลูกจิตสํานึกใหชาวจังหวัดสมุทรสงคราม  รักถ่ินกําเนิดและเอื้ออาทรตอกัน 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. การควบคุมและยกระดับภาคการประมงใหไดมาตรฐานและปลอดสารพิษ 
๒. การควบคุมและยกระดับการผลิตผัก/ผลไมปลอดสารพิษ 
๓. พัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการประมงและการเกษตร 
๔. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 

 ๕.   พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางลําคลอง 
 ๖.   สงเสริมการตลาดและประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

๗.  การเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการเพื่อสงเสริมการจางงานและเพิ่มรายได 
   ๘.  การฟนฟูและสรางสมดุลของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๙. การกําหนดผังเมืองโดยการกําหนดและควบคุมประเภทและพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม 
๑๐. การปลูกจิตสํานึกใหรักและสนับสนุนความเจริญของทองถ่ินกําเนิด 
๑๑. สงเสริมการมีงานทําเพิ่มรายไดและการแกไขปญหาความยากจน 
๑.๒ การสงเสริมการพึ่งพากันระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๑.๓ การสงเสริมความเปนเมืองนาอยู  และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

วิสัยทัศนการพฒันาอําเภอ 
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๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  การสาธารณสุข  และการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน  เชน 

 การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาสุขาภิบาลของชุมชน 

 ยกระดับคุณภาพการใหการบริการ  และการใชประโยชนจากการบริการพื้นฐาน
ที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาเด็ก เยาวชน      
และสตรี การพัฒนาประชาชนและองคกรประชาชน  เชน 

 การใชบริการดานการศึกษาอบรม 
 การสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ 
 การพัฒนาจริยธรรมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน  สวัสดิการชุมชนและการ -ปองกนั

ปญหาชุมชน 
 การพัฒนากําลังคนดานอาชีพ  บริหารการจัดการและพัฒนาองคกร 
 การพัฒนาดานการศึกษา 

๓. นโยบายการขยายโอกาสทางการผลิต  การตลาดและการจางงาน  มีวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การสงเสริมอาชีพและรายไดแกประชาชน  การสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว  แหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตรและการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน 

 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจชนบทใหกระจายไปสูกิจกรรมการผลิตหลาย ๆ  สาขา  
ทั้งภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 

 สงเสริมใหมีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตในชนบท 

 สงเสริมดานการรับจางงานทั้งดานเกษตรและนอกภาคเกษตร 

 การสนับสนุนองคกรเอกชนเขารวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทใหมากข้ึน 

๔. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคและเปาหมาย  เชน 

 การสรางความตระหนักในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 การรักษาสภาพแวดลอม 

๕. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เชน 

 การกอสรางถนนและสะพาน 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไดแก  ไฟฟา ประปา โทรศัพท 
 การพัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้า 

 
 

๖. นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  เชน 

 การปราบปรามยาเสพติด 
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 การรณรงคปองกันยาเสพติด 

๗. นโยบายการปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ มีวัตถุประสงค  เชน 

 การพัฒนาประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 การปรับปรุงระบบใหบริการของสวนราชการนโยบายการพัฒนา  
 

 นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

๓.๑   นโยบายการควบคุมและยกระดับภาคการประมงใหไดมาตรฐานและปลอดสารพิษ 

๓.๒   นโยบายการควบคุมและยกระดับการผลิตผัก/ผลไมปลอดสารพิษ   

   ๓.๓   นโยบายพัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการประมงและการเกษตร 

๓.๔   นโยบายสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 

๓.๕   นโยบายพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางลําคลอง 

๓.๖   นโยบายสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

๓.๗   นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการเพื่อสงเสริมการจางงานและเพิ่มรายได 

๓.๘   นโยบายการฟนฟูและสรางสมดุลของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๙   นโยบายการกําหนดผังเมืองโดยการกําหนดและควบคุมประเภทและพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๑๐  นโยบายการปลูกจิตสํานึกใหรักและสนับสนุนความเจริญของทองถ่ินกําเนิด 

๓.๑๑  นโยบายสงเสริมการมีงานทําเพิ่มรายไดและการแกไขปญหาความยากจน 

  ๓.๑๒  นโยบายการสงเสริมการพึ่งพากันระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

  ๓.๑๔  นโยบายการสงเสริมความเปนเมืองนาอยู  และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 

นโยบายการพัฒนาอําเภอ 

๑.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต         มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาดานการศึกษา     
ศาสนาและวัฒนธรรม  การสาธารณสุข  และการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน  เชน 

๑.๑ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท 

๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาสุขาภิบาลของชุมชน 

๑.๓ ยกระดับคุณภาพการใหการบริการ  และการใชประโยชนจากการบริการพื้นฐานที่มี  

      อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

๒.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาเด็ก เยาวชน  และ
สตรี การพัฒนาประชาชนและองคกรประชาชน  เชน 
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๒.๑ การใชบริการดานการศึกษาอบรม 

๒.๒ การสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ 

๒.๓ การพัฒนาจริยธรรมและวัฒนธรรม 

๒.๔ การพัฒนาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน  สวัสดิการชุมชนและการปองกัน  

       ปญหาชุมชน 

๒.๕ การพัฒนากําลังคนดานอาชีพ  บริหารการจัดการและพัฒนาองคกร 

๒.๖ การพัฒนาดานการศึกษา 

๓.  นโยบายการขยายโอกาสทางการผลิต  การตลาดและการจางงาน  มีวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การสงเสริมอาชีพและรายไดแกประชาชน  การสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
และการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน 

๓.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจชนบทใหกระจายไปสูกิจกรรมการผลิตหลาย ๆ สาขาทั้งภาค   
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 

๓.๒ สงเสริมใหมีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตในชนบท 

๓.๓ สงเสริมดานการรับจางงานทั้งดานเกษตรและนอกภาคเกษตร 

๓.๔ การสนับสนุนองคกรเอกชนเขารวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทใหมากข้ึน 

๔.  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคและเปาหมาย  เชน 

๔.๑ การสรางความตระหนักในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.๒ การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.๓ การรักษาสภาพแวดลอม 

      ๕.  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เชน 

๕.๑ การกอสรางถนนและสะพาน 

๕.๒ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไดแก  ไฟฟา ประปา โทรศัพท 

๕.๓ การพัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้า 

  ๖.  นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  เชน 

๖.๑ การปราบปรามยาเสพติด 

๖.๒ การรณรงคปองกันยาเสพติด 

 

 

 

            
  ๗.  นโยบายการปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ มีวัตถุประสงค  เชน 

๗.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
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๗.๒ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

๗.๓ การปรับปรุงระบบใหบริการของสวนราชการ 

 

.............................................................. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 
 
 
 
 
 

นโยบายแผนงานตามภารกิจหนาท่ี  
ของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางกระบือ 

................................................................ 
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๑.   นโยบายดานงานปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  สาธารณภัยไมวาจะเปนภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน ลวนเปนภัยที่กอใหเกิด
อันตรายและความเสียหายตอชีวิต หรือทรัพยสินแกประชาชนโดยสวนรวม  จากสภาพพื้นที่ของตําบลบาง
กระบือที่มีลําคลองไหลผานหลายสาย เมื่อเกิดฝนตกติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ และในชวงฤดูรอน ความแหงแลงที่เกิดข้ึนทําใหเกิดความเสี่ยงตอการประสบอัคคีภัยในพื ้นที่  
เน่ืองจากพื้นที่เปนสวนมะพราว สวนผลไมและ รวมถึงการที่ชุมชนมีการขยายตัวอยางรวดเร็วประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เกิดการจางงานเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะแรงงานภายนอก  รวมทั้งนักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พัก กอใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ที่อาจ
เกิดความไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนตามมา  ดังน้ันเมื่อไดเขาปฏิบัติหนาที่แลว  จะ
ดําเนินงานตามนโยบายแผนงาน  ดังตอไปน้ี 
 

 ๑.๑   นโยบายดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๑.) จัดต้ังศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ แหง  โดยใชชุมชนรวมกับอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเปนฐาน 
 (๒.) จัดต้ังเจาหนาที่ประจําศูนย ประสานงาน เตรียมพรอมใหความชวยเหลือผูประสบภัยตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง 
 (๓.) จัดต้ังทีมกูภัยประจําตําบลตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย และทีมเคลื่อนที่เร็ว 
 (๔.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่จําเปนเพื่อใหในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 (๕.) จัดใหมีการซักซอมตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดข้ึนหรือที่เกิดข้ึนเปน
ประจําทุกป เชนการซักซอมการชวยเหลือผูประสบวาตภัย อุทกภัย เปนตน 
 

 ๑.๒  นโยบายดานงานรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 (๑.) จัดต้ังหนวยบริการประชาชนในพื้นที่ จํานวน  ๑ แหง โดยการสรางระบบภาคีเครือขายชุมชน เชน 
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่งานปองกัน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เครือขาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ระบบสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ
พรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงที 
 (๒.) จัดทําแผนหลักในการปองกันและแผนสํารองเพื่อรองรับสถานการณที่เกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อสรางความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาง
กระบือ 
 

๒.  นโยบายงานดานการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ที่ตองทําในเขตเทศบาล โดยให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน อีก
ทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถจัด
การศึกษาในทองถ่ินของตนเองได ประกอบภารกิจถายโอนทางดานการศึกษาที่ไดรับการถายโอนจากสวน
ราชการ  ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยโดยใหมีความพรอมทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา  และ 
ลักษณะนิสัยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมถึงการพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนในการดําเนินชีวิตดังตอไปน้ี  
 ๑. จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ แหง  มุงสูการเปนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ  ที่มีการจัด
การศึกษากอนปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน มุงสนับสนุนเด็กทุกวัย เนนการพัฒนาเด็กโดยองครวม 
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รวมถึงเปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงานใหบริการทางวิชาการ ศึกษาพัฒนาการศึกษาปฐมวัยใหเปนที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในดานการบริหารวิชาการ การบริการงบประมาณ การบริการบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมกับประชาชนในพื้นที่ 
 ๒. จัดต้ังศูนยการเรียนรู จํานวน ๑ แหง  เพื่อเปนศูนยกลางของการเรียนรู ถายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนในชุมชน 
 ๓. จัดต้ังศูนยฝกอบรมอาชีพใหกับเยาวชน บุคคลที่ไป ที่จบการศึกษาภาคบังคับและไมมีงานทํา หรือ
ไมไดศึกษาตอใหมีความรูความสามารถในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ตนเองถนัด 
 

๓.  นโยบายงานดานสาธารณสุข 
 จากอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันและระงับโรคติดตอ จึงจําเปนตองมีการผลักดันให  
ประชาชนและชุมชนไดตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน จากการ
ขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางดานสิ่งแวดลอม การประกอบอาชีพ
ทําใหประชาชนมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพอนามัยมากข้ึน เมื่อเขาปฏิบัติหนาที่จึงจําเปนตอง        
เรงดําเนินการดังน้ี 

๑. จัดใหมีบุคลากร หรือแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ทําหนาที่ในการแกปญหาสุขภาพใน
ครอบครัวของตน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ตลอดทั้งวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย อยางเสมอภาค 

๒.  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายประจําชุมชนพรอมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ สําหรับการออกกําลังกาย
อยางเพียงพอ และเหมาะสม 

๓.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางดานสุขภาพแกประชาชน โดยเนนการสรางกระบวนการเครือขาย
ทางดานสุขภาพและการมีสวนรวมของประชาชน เชน จัดใหมีการออกหนวยคลินิกเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอให
ครอบคลุมทุกวัย 

๔.  สนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน เพื่อเปนการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับบุคคลในพื้นที่ 
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน โดยจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอ
สุขภาพ และการดํารงชีวิตในระดับทองถ่ิน 

 

๔. นโยบายงานดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม 
 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูเพิม่
มากข้ึนเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาสถานที่ในการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  เทศบาลมีหนาที่ตองรักษาความสะอาด
ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากอํานาจหนาที่ดังกลาว 
ดังน้ันเมื่อไดจัดประชาคมแลวจะดําเนินการดังตอไปน้ี  
  
 

๔.๑   นโยบายดานงานสิ่งแวดลอม  
๑. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานจัดการสิ่งแวดลอมข้ึนภายในเทศบาล 
๒. สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย สนับสนุนใหมีการทําปุยหมักจากเศษขยะในทุกชุมชน 
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๓. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูทางดานการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในที่หรือทางสาธารณะ 

๔. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยไรการฝงกลบ และเผาทําลายใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และความเหมาะสมกับพื้นที่สนับสนุนใหชุมชนนําเศษขยะ และสิ่งปฏิกูล เชน เศษอาหาร มูลสัตว 
นําสูข้ันตอนการหมักเพื่อนํากาซชีวภาพที่ไดมาใชประโยชน จัดสรางถังหมักกาซชีวภาพตนแบบเพือ่
การศึกษาเรียนรูของชุมชุน 

๕. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการติดต้ังบอดักไขมัน เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม 
 6.   จัดต้ังศูนยการผลิตและเรียนรูการใชจุลินทรี เพื่อการกําจัดขยะ นํ้าเสีย กลิ่นเหม็นจากปฏิกูล 
รวมทั้งภาคเกษตรกรรม การปศุสัตว และอุตสาหกรรม 
 ๔.๒   นโยบายดานงานผังเมือง 
 ๑.  จัดใหมีกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อใหเปนระเบียบของสังคมในการควบคุมอาคารสวยงามของ
สถาปตยกรรม ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภัยของผู
อยูอาศัยหรือผูที่เขาไปใชอาคาร การปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร การสาธารสุขและรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม  
         ๒.  จัดใหมีกฎหมายควบคุมการถมดินเพื่อปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดิน/
ถมดิน 
 ๓.  จัดใหมีการบํารุงรักษา ปรับปรุงแหลงนํ้าที่มีอยูเดิม เชน หวย หนอง คลอง  บึง ใหสามารถกักเก็บ
นํ้าไดมากข้ึน และจัดหาแหลงนํ้าเพิ่มข้ึนใหมเพื่อใหมีนํ้าใชไดเพียงพอ จัดระบบชลประทานใหมีการสงน้ําไปเลี้ยง
พื้นที่การเกษตรไดอยางทั่วถึง 
 ๔.  จัดหาและปรับปรุงแหลงนํ้าใหประชาชน ไดมีนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอตลอดป 
 ๕.  สงเสริมใหมีไฟฟาทั่วถึงทุกหมูบานและมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามจุดชุมชน 
          ๖.  จัดใหมีการบริการสาธารณะทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยางเพียงพอและทั่วถึง เชนอาคาร - 
เอนกประสงค ตลาดกลางสําหรับแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร สนามกีฬา สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ 
เปนตน 
 

๕.  นโยบายงานดานการสงเสริมอาชีพและรายได 
 ประชาชนในตําบลบางกระบือ สวนใหญทําเกษตรกรรมเปนหลัก จากผลผลิตทางการเกษตรที่ไดจาก 
การทําสวนมะพราว นํ้าตาลมะพราว สวนผลไม มีจํานวนเพิ่มข้ึน กอใหเกิดราคาผลผลิตตกตํ่าบางฤดูกาลและ
ผลผลิตลนตลาด  และจากสภาวะการแขงขันการประกอบอาชีพของประชาชน และอัตราคาครองชีพสูงข้ึน ทํา
ใหประชาชนบางสวนยังขาดโอกาสทางดานการประกอบอาชีพ เกิดการวางงาน ขาดฝมือและทักษะแรงงาน 
ขาดอํานาจในการตอรองราคา ทําใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางมากข้ึน สงผลตอการประกอบอาชีพ
และรายไดของประชาชน   ดังน้ันการบริหารงานจะตองเรงดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
            
 
 ๑. จัดต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)  จํานวน ๑ แหง เพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนาย
สินคาของประชาชน  
 ๒.  สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา 
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 ๓.  สนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ ธนาคารชุมชน ตามความตองการของประชาชนและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  
 ๔.  จัดทําเว็บไซตเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาใหกวางข้ึน 
 

๖.  นโยบายดานงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จากอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือเอดส และผูดอยโอกาสในพื้นที่ปจจุบันไดรับ

การสงเคราะห การดูแลชวยเหลือทั้งดานรายได ที่พักอาศัย อาชีพ หรือดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว 
ผูดูแลและการคุมครอง ยังไมเพียงพอและไมทั่วถึง ประชาชนกลุมดังกลาวจําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ การดํารงอาชีพเพื่อไมใหเปนปญหาสังคมและภาระตอสังคมในอนาคต และสามารถ
พึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม ดังน้ันรูปแบบการยกฐานะเปนเทศบาลจะตองดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

๑. จัดต้ังศูนยพัฒนาและสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือเอดส ผูปวยเรื้อรัง ผูยากจน ยากไรประจํา
ตําบล และสนับสนุนงานของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการและ 
ชวยเหลือประชาชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนแกผูสูงอายุ  ผูพิการ   
ผูติดเช้ือ ผูดอยโอกาสทางสังคม  

๒.  สงเสริมการประกอบอาชีพ การศึกษาและความรู กิจกรรมทางดานสุขภาพ ทั้งดานรางกายและ
จิตใจ  
 ๓.  สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุม หรือสมาคม เพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 

๗.  นโยบายงานดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวม 
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนน้ันเปนการระดมทุนทางสังคม  เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตางๆ 

ซึ่งเปนศูนยกลาง การตัดสินใจ การวางแผน การกําหนดวิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ซึ่งนอกจากประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินภายใตหลักการกระจายอํานาจการปกครองแลว 
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนยังอธิบายถึงการดําเนินงานแลการกําหนดทิศทางการใหบรกิาร
สาธารณะของหนวยงานภาครัฐดวย  ดังน้ันเมื่อไดรับการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลแลว  จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
 ๑. จัดต้ังศูนยประสานงานระดับชุมชนเพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติงานของประชาชน    จัดใหมีเจาหนาที่
ทํางานเพื่อรับฟงปญหา  เสนอปญหาและความตองการของชุมชน ใชเปนสถานที่ประชุมประชาคมและเปน
แหลงบริการขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ สรางใหเปนระบบเครือขายที่เช่ือมโยงกับเทศบาล 
 ๒. ใหมีการฝกอบรม สรางความรู ความเขาใจ ในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลทุกหนวยงานตอ
ชุมชน 
 ๓. จัดทําแผนแมบทชุมชน รวมทั้งมีการเลือกต้ังสมาชิกประชาคม เพื่อเปนตัวแทนของชุมชนใหเปน
รูปธรรม 
 ๔.  จัดต้ังเครือขายของกลุม องคกร ผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน 
 ๕.  สนับสนุนใหชุมชนมีศูนยขอมูลขาวสาร 

๖. จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับประชาชน เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชน  เพื่อการปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑที่สังคมกําหนด 

 
๘.   นโยบายงานดานการบริการและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
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จากแนวความคิดเรื่องการบริการกิจการบานเมืองที่ดี  ไดเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกการบริการ
บริการสาธารณะใหแกประชาชน ทั้งน้ีเพื่อใหประโยชนตอประชาชน และประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ
รับบริการน้ัน ดังน้ันเมื่อไดรับการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลแลว จะดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑.  จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร  (Internet) ใหบริการแกเยาวชนและประชาชนสามารถศึกษาคนควา
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดทั้งที่สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ และศูนยประสานงานในระดับชุมชนโดยไมเสีย
คาบริการ 
 ๒.  จัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนยบริการรวม ใหบริการประชาชนที่มา
ติดตอที่สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระบือ และศูนยประสานงานในระดับชุมชน ไดเสร็จสิ้นที่แหงเดียว เชน 
การชําระคาประปา ขยะ ไฟฟา คาโทรศัพท คาภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
 ๓.  จัดต้ังงานทะเบียนราษฎร เพื่อบริการประชาชนโดยพัฒนาโครงขายเช่ือมโยงกับอําเภอและ
สวนกลาง พัฒนาบุคลากร วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  ใหเพียงพอตอการบริการประชาชน 
 

๙.  นโยบายงานดานการพัฒนารายไดของเทศบาลตําบลบางกระบือ  
เมื่อไดรับการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลแลว เพื่อใหเทศบาลมีรายไดเพิ่มข้ึน เพียงพอตอการดําเนินการ

ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน ดังน้ันจะตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลใหทั่วถึง และพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนผูเสียภาษี เพื่อสราง
แรงจูงใจใหผูเสียภาษีมาชําระภาษีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งดานการคลัง 

๑.  จัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม 
 ๒. ออกหนวยเคลื่อนที่ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูเสียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได รวมทั้งใหคําปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวของ 
 ๓.   สรางทางเลือกใหมในการชําระภาษี เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการชําระภาษีโดยไม
ตองเสียเวลาเดินทางมาชําระภาษี เชน ชําระผานบัญชีธนาคาร เปนตน 
 ๔.  ปรับปรุงการกําหนดโซนเพื่อใชในการประเมินภาษีใหสอดคลองกับสภาพความเจริญของชุมชน 
 

๑๐.   นโยบายงานดานอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 
เมื่อไดรับการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลแลว เทศบาลจะดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังตามหลักเกณฑที่

กําหนดใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ  โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรที่มีอยูเดิมใหมีทักษะและความรู
ความสามารถในการทํางาน โดยสามารถปฏิบัติงานแทนในตําแหนงที่ไมมีบุคลากรผูรับผิดชอบได 
 

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการบริหารของการจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลบางกระบือ 
 

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ ไดรับการดูแลในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษา

อยางมีคุณภาพมากข้ึน 
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ ไดรับการบริการดานสาธารณะสุขอยางทั่วถึง และถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 
๔. ประชาชนอยูในสภาวะแวดลอมที่ดี สงผลตอชีวิตและความเปนอยู และสุขภาพพลานามัยที่ดี 
๕. ประชาชนมีศักยภาพในการตอรอง มีงานทําและรายไดเพิ่มข้ึน สามารถแขงขันกับภายนอกได 
๖. ประชาชนไดรับสวัสดิการและการชวยเหลือดานการสังคมสงเคราะหมากข้ึน 

 
๗. ประชาชนมีความเขมแข็งจากการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม 
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๘. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะและการบริการทางดานอื่น อยางมีประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจในการรับบริการจากหนวยงาน 

    9.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดี และสิ่งแวดลอมย่ังยืน  
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สวนท่ี ๖ 
การนําแผนพัฒนาสามป ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 

 การนําแผนสามปไปสูการปฏิบัติ 
 

 องคประกอบ ประกอบดวยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ  ดังน้ี  
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดรูปแบบที่จะติดตามและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมในแตละแผนงาน / โครงการ อยูภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหรือไม และผลของการดําเนินแผนงาน / โครงการ บรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไมโดย
ทําการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว    ซึ่งการติดตามและประเมินผล   จะแตงต้ังคณะทํางานจากผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการ  สมาชิกสภา   ผูทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนประชาคม ตามความเหมาะสม 
 

 การติดตามและประเมินผลไดกําหนดขั้นตอนดังน้ี 
 

๑. ใหสวนราชการทุกสวนรายงานผลการนําแผนพัฒนาสามป ไปทําแผนงาน / โครงการ 
๒.   ตามแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบล ไปสูการปฏิบติั ปละ ๑ ครั้งใหคณะทํางานและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลและดําเนินการ 

 

สรุปผลการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติเพ่ือประโยชน ดังน้ี 
 

๑.   มีผลตามแผนพัฒนาสามปหรอืไม 
2.   สามารถแกไขปญหาความตองการหรือไม 
3.   ผลการดําเนินงานมีปญหาอปุสรรค หรือไม 
4.   ประชาชนไดประโยชนมากนอยเพียงใด 

 

ในการประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติเพื่อใหทราบวาการนําแผนพัฒนาสามปไป
ปฏิบัติน้ัน  ประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด เปนไปตามแผนพัฒนาสามป และบรรลุเปาหมายของแตละ     
แนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวหรือไม  การประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลวของแผนพัฒนาสามป    
วัดได ๓ ระดับ คือ 

 

๑. ผลผลิต (Output)  เปนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินตามยุทธศาสตรการพฒันาเปน
การพิจารณาในเรื่องเวลา คาใชจาย คุณภาพ และความพอใจ 

๒.   ผลลัพธ (Outcome)  เปนผลผลิตที่เกิดจากผลผลิต เปนการพจิารณาถึงการใหประโยชนแก
กลุมเปาหมาย หรือผูไดรับผลประโยชนแกกลุมเปาหมายหรอืผูไดรับผลประโยชนของโครงการ  
       ๓.  ผลลัพธสุดทาย (Ultimate Outcome)  ผลของโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทายซึ่งเปนผล
ที่กอใหเกิดประโยชนสวนรวม 

 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 

1. เพื่อขจัดขอผิดพลาดทั้งหลายโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของระยะเวลา และคาใชจายกอนทีจ่ะ
มีการดําเนินโครงการทําใหการใหวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคลองกัน 

2. ในระหวางมีการปฏิบัติงาน ถาเกิดมีขอผิดพลาดไมสอดคลองกันระหวางแผนกับการปฏิบัติจะ
สามารถปรบัปรุงหรือปรบัปรุงการปฏิบัติใหสอดคลองกันไดโดยไมตองเสียเวลาไปเริ่มตนใหม 

3. เมื่อประเมินผลหลงัจากทําโครงการทําใหทราบถึงความสําเรจ็ของการปฏิบัติงานผลกระทบ
และขอบกพรองของโครงการเพื่อจะไดนํามาปรบัปรุงแกไข 
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4. เพื่อประโยชนในการวางแผนในโครงการตอเน่ือง 
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล 
 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลที่นําแผนไปปฏิบัติ     คณะติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามป  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   ปละ ๑ ครั้ง แลวรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และสภาเทศบาล  รวมทั้งประกาศใหประชาชนทราบ  เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาตามอํานาจหนาที่ประจําทุกป ตามแบบฟอรมรายงานการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป
ไปปฏิบัติ 

 
...................................................... 
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