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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้. 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ  28  นี้  ทางเทศบาลต าบลหนองขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว ประกอบด้วย 

๑)  นางพนอรัตน์  ชุณหวาณิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒)  นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๓)  นายสมยศ  นาคะ สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๔)  นางอารมณ์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๕)  นายเอกลักษณ์  พัฒนมาศ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖)  นายมนตรี  พงษ์หนู   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๗)  นางอารี  เพ็งบุตร   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ  กรรมการ 
๘)  นางบุปผา  พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนวัดอินทาราม                กรรมการ 
9)  นายมะนัส  โพธิ์ใบ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10)  นางวารุณี  เนาท่าแค  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๑1) นายคมสัน  ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ/เลขานุการ 
12) นางเมธินี  อยู่นัด   ผู้ช่วยเลขานุการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
มอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดย
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 



ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
2563 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 
 

 
 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๓)  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     



๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง



และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี  

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ



ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

 
๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่ มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี  
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
 
พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
๑. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
๒.   พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 



๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวการผลิต ด้าน
การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน 
๔. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 
๖. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค ์  
๑.๑ ชาวกาญจนบุรีมีส่วนร่วมในวิถีและวัฒนธรรมชุมชนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และโบราณสถานต่าง  
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล และนักท่องเที่ยวประทับใจในงานบริการ 
๑.๓ มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
๑. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
๓. เสริมสร้างศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๔. ส่งเสริมการการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
เป้าประสงค ์
  ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในตลาดทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ  
๔. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และประเทศอ่ืนๆ 
5. เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
๕. ยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมสู่สากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค ์
3.๑ ชาวกาญจนบุรีมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
3.๒ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน 



๓. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔. ส่งเสริมการผลิต จ าหน่าย และบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 
๕. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
๖. ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
7. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. พัฒนาระบบงานบริการภาครัฐที่เอ้ือต่อประโยชน์ของประชาชน 
9. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
(พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน 
การบริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC” 
 
พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
๒. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยงให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
๓. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๔. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
๖. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง 
๗. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
8.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
๙. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑๑. การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
๑๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
๑๔. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๖. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา 
๑๘. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน 
19.     ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
๒1. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
๒2. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
 



เป้าประสงค ์
๑. ประชาชนมีอาชีพ 
๒. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
๓. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
๔. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
๕. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
๖. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ 
๗. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ 
๘. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
๙. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
๑๐. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๑. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ 
๑๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
๑๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
๑๔. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๑๕. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
๑๖. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
๑๗. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
๑๘. เส้นคมนาคมส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
๑๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน 
๒๐. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก 
๒๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
๒๒. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต้าบลหนองขาว 
“เทศบาลต้าบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียง 

อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาค 
เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ก้าวล ้าน้าตามเทคโนโลยี สู่ศตวรรษ 21” 

 
๔.๒ พันธกิจหลักการพัฒนา 
๑) พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒) อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสนา 
๓) ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน สร้างจิตส านึก “บริการประชาชน ดุจญาติมิตร” 
๔) ให้บริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอ 
๕) ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ 
๖) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
๗) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีในชุมชนภายในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๙) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



๑๐) มีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
๔.๓ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของบ้านหนองขาวให้มีความสวยงาม สะดวก ปลอดภัย 
๒) วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือน ามาใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
๓) ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
๔) เทศบาลต าบลหนองขาว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่   
๕) เทศบาลต าบลหนองขาวที่มีความเป็นเลิศ ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
- ด้านการท่องเที่ยว 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
- ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานท าเพ่ือเป็นรายได้ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
- ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
- ด้านสาธารณสุข 
4) ส่งเสริมงานสาธารณสุขและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล 
5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6) ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย 
7) ส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 
8) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอาคารด้านนันทนาการ 
- ด้านการศึกษา 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ประชาชน 
- ด้านสังคมสงเคราะห ์



10) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 
- ด้านการคมนาคมและการจราจร 
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
2) ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 
- ด้านการก่อสร้างอาคาร สถานที่ 
3) ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการจัดท าผังเมือง และพัฒนาที่ดิน 
4) วางผังเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
- ด้านการสาธารณูปโภค 
5) ปรับปรุง พัฒนาการผลิตและคุณภาพน้ าประปา  
6) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
3) ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเสีย และน้ าทิ้งจากชุมชน 
- ด้านเมืองน่าอยู่ 
4) พัฒนาให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีความสะอาด เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
5) ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และจัดหาพลังงานทดแทน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
- ด้านการมีส่วนร่วม 
1) สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และจัดตั้งประชาคมเมือง 
2) ส่งเสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การ
วางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ 
3) พัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ กลุ่ม องค์กร ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- ด้านการบริหารงาน 
4) พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
5) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ด้านการบริการประชาชน 



6) ปรับปรุง พัฒนางานบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
7) ปรับปรุง พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
- ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
8) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ 
10) พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
11) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 
 
 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เทศบาลให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประชาชน กลุ่มสตรี 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ชมรม ส่วนราชการ 
ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล การตั้งที่ปรึกษาของ
เทศบาลซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ เพ่ือแนะน าและให้ข้อคิดเห็นแก่เทศบาล  
(2) การบริหารจัดการที่ด ี
เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่เน้นการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชน จึงให้ส่วนราชการของเทศบาลลดขั้นตอนของการท างาน การจัดท าเว็บไซด์ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานและความรู้สู่ประชาชนอย่างเสมอภาค เทศบาลจะเน้นการบริการเชิงรุกมากข้ึน เช่น การบริการอินเตอร์เน็ตฟรี
แก่ประชาชน ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยส่งเสริมการจัดให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น การบริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษี 
โดยจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ รวมทั้งตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีให้มา
เสียภาษีแก่เทศบาล 
(5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วน
ราชการของเทศบาลเข้าด้วยกันเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เยาวชนและประชาชนได้เพ่ิมพูนความรู้โดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(6) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



การด าเนินงานโครงการจัดรถสายตรวจป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด เพ่ือสร้างความอุ่นใจและเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในยามค่ าคืน ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของ อปพร. และเจ้าหน้าที่
เทศบาล 
(7) การประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ประชาชนทราบ  เช่น หนังสือ วารสาร ซีดี 
เว็บไซต์ คู่มือในการติดต่อราชการฉบับประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายผ้า และป้ายอื่น ๆ 
 
นโยบายด้านสังคม 
(1) การส่งเสริมสุขภาพ 
เทศบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย หันมาสนใจออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิกแดนซ์ เล่นฟิตเนส ฯลฯ 
(2) การพัฒนาด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เพ่ือก้าวไปสู่โรงเรียน
ประถมศึกษาต่อไป 
(3) การสร้างเอกลักษณ์เมือง 
เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่อยู่คู่กับบ้านหนองขาว และสร้างให้เป็นจุดเด่นหรือ
เอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี  
(4) พัฒนากีฬา 
ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักกฬีา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน  
และประชาชน พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เช่น จัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือกระตุ้น
นักกีฬาให้พัฒนาและยกระดับตัวเอง จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการแข่งขันของหน่วยงานต่าง ๆ 
(5) สร้างความเข้มแข็ง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรประชาชน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท าความสะอาด ถนน ทางเท้าที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตน การดูแล
และรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ส าหรับองค์กรประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรี ฯลฯ จะด าเนินการให้ท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยมี
เป้าหมายในการท างานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวหนองขาว 
(6) พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ การเพ่ิมจ านวน
บุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด และการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส 
 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
(1) เศรษฐกิจชุมชน 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสินค้า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) โดยให้เพ่ิมมูลค่าการผลิตและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าให้ดียิ่งขึ้น การอบรมส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน การเผยแพร่แนวคิดและแนวทาง
ปฏิบัติเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศบาลจะใช้คุณค่าของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะประเพณีต่าง ๆ จะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของชาวบ้านหนองขาว  



 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ิมความร่มรื่นเขียวขจีในพ้ืนเทศบาลโดยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่
สาธารณะ และรณรงค์ให้ชุมชน ประชาชนทุกหลังคาเรือนช่วยกันปลูกต้นไม้ 
(2) สร้างเมืองน่าอยู่ 
วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลหนองขาว “เมืองน่าอยู่” ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
- ความน่าอยู่ หมายถึง คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบ
วินัย การศึกษาดี สุขภาพแข็งแรง 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น การแพทย์แผนโบราณ การท าอาหารฯลฯ 
- เศรษฐกิจฐานรากท่ีเข้มแข็ง 
- การบริหารจัดการที่ดี คือ การให้ส่วนราชการ องค์กรเอกชน องค์การภาคประชาชน ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไป ท างานแบบบูรณาการร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่ 
 
 
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1) การคมนาคมและจราจร 
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ถนน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ า จะด าเนินการก่อสร้างให้เพียงพอ มีความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร ทั้งจะท านุบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลา 
(2) ความปลอดภัยของอาคาร 
จะเร่งรัดและด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจอาคารและสิ่งก่อสร้าง    ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ตาม
พระราชบัญญัติ เพ่ือดูแลและเฝ้าระวังในการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีความปลอดภัยส าหรับผู้
อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทัง้ลดขั้นตอนการบริการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   
 
 

แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูล
ดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 



 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความตอ้งการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 

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



 
 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลหนองขาว    ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  ขาว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  3 
ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว 



ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลหนองขาว  ................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  



ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่งวันที่ 1  เดือน  
ตุลาคม  ๒๕62 – วันที่ 30 กันยายน  ๒๕๖3 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองขาว   
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 1

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขอ้มลูทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ินทอ้งถ่ิน 5 ป ีพ.ศ.2561 - 2565

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1,600,000    3 2,200,000       6 3,170,000      6          3,180,000         4          1,740,000        22         11,890,000            

2 การพัฒนาด้านสังคม 22 15,710,500   25 17,868,600     36 20,336,200     34        21,086,200       33        21,201,200      150        96,202,700            

66 32,184,000  81 59,293,600    158 150,953,100  155      153,541,100    110      135,938,100    570       531,909,900         

11,280,000     5          

147        59,430,000            10,071,000     29 14,341,000     33        14,161,000       30        14,631,000      

11,380,000       21                   5       11,430,000 38,090,000            

ปี 2563 รวมปี 2564

77        103,733,900      230        326,297,200           

ปี 2565

38        86,935,900      101,825,900   14 26,804,000     82

2 1,650,000    4 2,350,000       

    6,997,500 19

5

ที่ ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562

4

3

รวม

 การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร5 25 6,226,000    30

 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานและสาธารณูปโภค

 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ



โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ โครงการ รอ้ยละ
1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            2 2.99                  2 6.06           0 0 0 0

2  การพัฒนาด้านสังคม          18 26.87                19 57.58          0 0 0 0

3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค            4 5.97                  4 12.12          1 33.33 1 100

4  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ            1 1.49                  0 0 0 0 0 0

5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร          42 62.69                8 24.24          2 66.67 0 0

67       100.00              33           100.00       3 100.00 1 100.00

โครงการที่กันเงนิ โครงการที่ใช้เงินสะสม

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

รวม

ที่ ยุทธศาสตร์
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ โครงการที่โอนลดงบประมาณ



1  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 80,000.00         0.38             76,150.00         95.19           0 0 0 0

2  การพฒันาด้านสังคม 14,078,960.00   66.12           13,401,465.00   95.19           0 0 0 0

3  การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค

2,656,600.00     12.48           2,630,498.94     99.02           1,370,000.00        100 858,000.00        100

0 0 0 0

5  การพฒันาด้านการเมอืงการ
บริหาร 4,456,100.00     20.93           4,245,922.00     95.28           

0 0 0 0

21,291,660.00  100.00        20,363,999.94  95.64          1,370,000.00      100.00         858,000.00      100.00         

 จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

 งบประมำณที่กันเงนิ  งบประมำณที่ใชเ้งนิสะสม

 จ ำนวนเงิน
 ร้อยละของ
งบประมำณที่

กันเงิน
 จ ำนวนเงิน

 ร้อยละของ
งบประมำณที่
ใชเ้งินสะสม

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 1 ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

รวม

4  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000.00         0.09             

 ร้อยละของ
งบประมำณ

ทั้งหมด

9,964.00           49.82           

ที่ ยุทธศำสตร์

 งบประมำณที่ตั้งไว้  งบประมำณที่ใชไ้ป

 ร้อยละของ
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว 20,000.00         20,000.00        

2 โครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการท่องเที่ยว 20,000.00         19,000.00        โอนลด

3 โครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000.00         15,000.00        โอนลด

4 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ 25,000.00         3,650.00         

18,500.00        โอนลด
รวม 80,000.00        76,150.00       

                                                       

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ



 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
1 โครงการวนัสงกรานต์             350,000.00            350,000.00  โอนลด

2 โครงการลอยกระทง             150,000.00            150,000.00  โอนลด

3 โครงการในพิธทีางศาสนา/รัฐพิธี              10,000.00              10,000.00  โอนลด

             50,000.00               3,500.00

             46,500.00  โอนลด

5 โครงการวนัเทศบาล                5,000.00  -  โอนลด

             50,000.00              30,000.00  โอนลด

             20,000.00              19,710.00

             50,000.00              22,186.00

             20,000.00  โอนลด
             50,000.00              24,314.00

             25,000.00              25,000.00  โอนลด

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และงานราชพิธี4

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 หมายเหตุ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ6

โครงการวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า   สิริกิต์ฯ7

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ8



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 หมายเหตุ

9 โครงการแห่เทียนพรรษา              10,000.00               6,005.00

10 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก              40,000.00              25,000.00

11 โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมก าเนิด              40,000.00              40,000.00

12 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมไข้หวดันกฯ และพาหนะน าโรคอื่นๆ              10,000.00  - 

13 โครงการรณรงค์ความปลอดภยัด้านอาหารฯ              40,000.00              24,225.00

14 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์แก่เยาวชน              40,000.00              31,120.00

15 โครงการจัดอบรมกลุ่มเส่ียง              20,000.00              15,000.00  โอนลด

16 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน              40,000.00              20,000.00  โอนลด

17 โครงการแข่งขันกีฬาต้ายภยัยาเสพติด              60,000.00              60,000.00  โอนลด

18 โครงการให้ความรู้ป้องกันโรค Covid - 19              25,000.00              25,000.00

19 โครงการเสริมสร้างประสบการณืให้แก่เด็กและเยาวชน              50,000.00              49,000.00  โอนลด

20 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ฯ             120,000.00              22,280.00

             97,500.00  โอนลด

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          1,163,560.00          1,028,725.00

22 โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ              20,000.00              20,000.00  โอนลด



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 หมายเหตุ

             10,000.00               7,000.00

              3,000.00  โอนลด

24 โครงการรักการอ่าน ตะลุยโลกนิทาน              20,000.00                        -   

25 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              10,000.00                        -   

26 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program             144,000.00            144,000.00

27 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน              15,000.00              15,000.00  โอนลด

28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ             200,000.00            200,000.00  โอนลด

29 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติผู้พิการ              15,000.00              15,000.00  โอนลด

         9,200,400.00          8,709,200.00

           250,000.00  โอนลด

31 เบี้ยยังชีพคนพิการ          1,872,000.00          1,739,200.00

32 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              54,000.00              54,000.00

33 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน             100,000.00            100,000.00

รวม        14,078,960.00       13,401,465.00

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยภมูิปัญญาท้องถิน่ฯ23

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

ตั้งไว้ รวมใชไ้ป
495,000.00 470,000.00             

25,000.00               โอนลด

199,900.00 130,000.00             

69,900.00               โอนลด

3 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง LED 214,700.00 214,700.00             โอนลด

4 475,000.00 475,000.00             กันเงิน

5

858,000.00 858,000.00             เงินสะสม

6 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 300,000.00 170,200.00             

129,700.00             โอนลด
7 ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 114,000.00 87,998.94               

รวม 2,656,600.00        2,630,498.94          

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.70 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า คสล. และรางระบายน้ า ยาว 250 เมตร ถนน
เทศบาล 5 แยกซ้ายซอยหลังร้านเง้ียว หมู่ที่ 1

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รางยูฝาตะแกรงเหล็ก 
ม.9

หมายเหตุล าดบั โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง1

โครงการจัดท าเนินชะลอความเร็ว (ตีเส้นจราจร)2



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป
1  โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม 20,000.00             9,964.00

20,000.00 9,964.00

หมายเหตุ

รวม

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป
1  โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 30,000.00            29,922.00             

2  โครงการส่งเสริมความรักความอบอุน่ในครอบครัว 30,000.00            29,970.00             

3  โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 17,000.00            9,730.00              

5  โครงการพฒันาองค์กร (OD) 150,000.00          150,000.00           โอนลด 

6  โครงการพฒันาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจา้ง

20,000.00            20,000.00             โอนลด 

7  โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบคุลากรของเทศบาล 20,000.00            8,400.00              

8  โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ 400,000.00          346,882.00           

9  โครงการพฒันาศักยภาพสตรีเทศบาลต าบลหนองขาว 30,000.00            -                      

10  โครงการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่ 25,000.00            13,372.00             

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

 โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ 20,000.00             โอนลด 20,000.00            

4

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

11  โครงการประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ
ของเทศบาล

30,000.00            25,000.00             

12  โครงการลดขัน้ตอนการรับร่ืองราวร้องทกุข์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

5,000.00              5,000.00              โอนลด 

13  โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจดัท าแผนที่และทะเบยีน
ทรัพยสิ์น

100,000.00          
92,720.00             

14  โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 497,000.00          460,000.00           
15  ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 30,000.00            30,000.00             
16  โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไป 300,000.00          300,000.00           โอนลด 

17 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000.00            50,000.00             โอนลด 

18  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

 แผนงานบริหารทั่วไป

 1) เก้าอีส้ านักงาน (หอ้งประชุมสภาและหอ้งปลัด 13 ตัว 32,500.00            32,500.00             

 2) เก้าอีส้ านักงาน หอ้งประชุมสภา 5 ตัว 15,000.00            15,000.00             



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 3) เคร่ืองปรับอากาศ 30,000บทียี ูจ านวน 2 เคร่ือง 96,200.00            96,200.00             

 4) โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 2 เคร่ือง 34,000.00            33,800.00             

 5) เก้าอีส้ านักงาน 3,000.00              2,500.00              

 6) เก้าอีผู้้บริหาร 3,000.00              3,000.00              

 7) เก้าอีส้ านักงาน 6 ตัว 15,000.00            15,000.00             

 8) โต๊ะท างาน 4.5 ฟตุ 5,700.00              5,700.00              

 9) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 60,000.00            59,000.00             

 10) เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,300.00              4,200.00              

 11) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 60,000.00            59,000.00             

 12) เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 4,300.00              4,200.00              

 13) เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 10,000.00            9,800.00              

 14) ก่อสร้างหอ้งเก็บเอกสาร 820,000.00          820,000.00           กันเงิน

 15) ซ่อมแซมดาดฟา้หอ้งประชุม 53,100.00            53,000.00             



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 16) ปรับปรุงทางเข้า-ออก สถานที่ด้านข้างบา้นพกัปลัด 75,000.00            75,000.00             กันเงิน

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

 1) เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 3,000.00              3,000.00              

 2) ข้อแยกสามทาง 12,500.00            12,500.00             

 3) สายยางชนิดทอ่ยางแข็ง 7,500.00              7,500.00              

 4) สายส่งน้ าดับเพลิงขนิดผ้าใบ 47,500.00            47,500.00             

 5) สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง 42,500.00            42,500.00             

 แผนงานสาธารณสุข

 1) ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ์ 274,000.00          269,926.00           

 แผนงานเคหะและชุมชน

 1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000.00            11,000.00             

 2) เก้าอีส้ านักงาน 3,000.00              -

 3) เคร่ืองอ่านบตัรประชาชน 700.00                -



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 4) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 8,600.00              7,300.00              

 5) รถจกัรยานยนต์ 40,800.00            40,800.00             

 6) รอก ขนาด 2 ตัน 8,500.00              8,500.00              

 7) ไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟา้ 10,000.00            9,500.00              

 8) เคร่ืองหาพกิัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา 25,000.00            24,000.00             โอนลด 

 9) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000.00            29,500.00             

 10) ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ์ 489,600.00          456,700.00           

 11) โครงการปรับปรุงทวีี CCTV 250,800.00          250,800.00           โอนลด 

19 อุดหนุนโครงการด าเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาด             20,000.00 20,000.00             

20 อุดหนุนโครงการจดักิจกรรมงานราชพธิี อ าเภอทา่ม่วง               6,000.00 6,000.00              
21 อุดหนุนโครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

อ าเภอทา่ม่วง             40,000.00 40,000.00             

22 อุดหนุนศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.             30,000.00 30,000.00             
23 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจติอาสาภยัพบิติัประจ า อปท.             50,000.00 50,000.00             



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ตัง้ไว้ รวมใช้ไป

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบรุี

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม 4,456,100.00       4,245,922.00       



                                                     
ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

                     ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินาารออาำ ารวคควาพ งึงึอจค่ออผลาาร

ด าเนินงานของเทศบาล่ าบลหนองขาว ค านวนผู้่อบแบบำ ารวค ค านวน 50 คน โดยแยาเป็นยุทธศาำ่ร์ของ

เทศบาล ดังนี้ 

  1. ยุทธศาำ่ร์ที่ 1 ด้านเศรษฐาิค 

  2. ยุทธศาำ่ร์ที่ 2 ด้านำังคพ 

  3. ยุทธศาำ่ร์ที่ 3 ด้านโครงำร้างึื้นฐาน และำาธารณูปโภค 

  4. ยุทธศาำ่ร์ที่ 4 ด้านำิ่งแวดล้อพและทรัึยาารธรรพชา่ิ 

  5. ยุทธศาำ่ร์ที่ 5 ด้านาารเพืองาารบริหาร 
 
ำอวนที่ 1 ข้อพูลทั่วไป 

1)  เึศ   -  ชาย    ค านวน  17  คน         
            -  หญิง    ค านวน  33  คน 
2) อายุ    -  ่่ าาวอา 20 ปี   ค านวน  3  คน     
            -   20 - 30 ปี     ค านวน 9  คน 
            -  31 - 40 ปี      ค านวน  14  คน     
            -  41 - 50 ปี      ค านวน  15  คน 
            -  51 - 60 ปี      ค านวน  2  คน  
            -  พาาาวอา 60 ปี  ค านวน  7  คน 
3) าารศงาษา   -  ประถพศงาษา      ค านวน  6  คน             
                 -  พัธยพศงาษา หรือเทียบเทอา   ค านวน  9  คน 
                 -  อนุปริญญา หรือเทียบเทอา  ค านวน  12  คน 
                 -  ปริญญา่รี   ค านวน  15  คน 
                 -  ำูงาวอาปริญญา่รี    ค านวน  5  คน           
                 -  อ่ืนๆ  ค านวน  3  คน 
4) อาชีึ       -  รับราชาาร/รัฐวิำาหาิค   ค านวน  12  คน  
                 -  รับค้าง/ธุราิคำอวน่ัว    ค านวน  14  คน 
                 -  นัาเรียน/นัาศงาษา     ค านวน  6  คน   
                 -  เาษ่ราร  ค านวน  15  คน      
                 -  อ่ืนๆ    ค านวน  3  คน 



  
 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
      

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
มาก
(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 14 28.00 34 68.00 2 4.00 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9 18.00 38 76.00 3 6.00 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 16 32.00 28 56.00 6 12.00 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ
สาธารณะ 11 22.00 32 64.00 7 14.00 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16 32.00 27 54.00 7 14.00 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11 22.00 33 66.00 6 12.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 14 28.00 33 66.00 3 6.00 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 18.00 38 76.00 3 6.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 25.00 27 54.00 10 20.00 
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