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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ       

“ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ”  หมำยควำมถึง  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของ     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของ
เทศบำล  ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัด อ ำเภอ แผนชมุชน  และนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนกำรก ำหนด
ทิศทำงในอนำคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ำหนดสภำพกำรณ์ที่ต้องกำร
บรรลุและแนวทำงในกำรบรรลุบนพื้นฐำนของกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง
รอบด้ำนและเป็นระบบ   

ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น  และปัญหำ / ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นด้วย  กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมีควำมส ำคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่ำงยิ่งเนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นกรอบในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง  โดยสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     

 ดังนั้น  ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจึงไม่ควรมองรอบด้ำนแต่เพียงเขต
พื้นที่กำรปกครองของตนเองเท่ำนั้น  แต่ตอ้งมองให้กว้ำงอออกไปครอบคุลมเขตพื้นที่
อื่นด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้กำรวำงแผนวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผลในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นตำมมำจำกเขต
พื้นที่เหล่ำนั้นอย่ำงรู้เท่ำทัน   

 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  มีดังนี้ 
 1. เป็นแผนพัฒนำที่มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคต 
 2. เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของเทศบำล 



 3. เป็นแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณของเทศบำลได้อย่ำง
ทั่วถึงและเป็นไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ  
          1)   กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
          2)   กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ   
          3)   กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 

4)   กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
5)   กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
6)   กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

๑ – ๒ 
 

7)  กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำม
ประเมินผล 
8)   กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนยุทธศำสตร์ 
 1)  ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
 2)  ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้แผนยุทธศำสตร์เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 3)  ท ำให้กำรพัฒนำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำน
อื่น 
 

 เทศบำลต ำบลหนองแค  ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำล ฯ  ใน
ระยะ  5  ปีข้ำงหน้ำขึ้น  ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของ
เทศบำลต ำบลหนองแค  และน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำและสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงแทจ้ริงต่อไป 



 

 

 

 
 

 

 

บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของ 
เทศบาลต าบลหนองแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

ของเทศบาลต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี
------------------ 

 
เทศบำลต ำบลหนองแค  เป็นหน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  โดยมีประวัติกำรจัดตั้งดังนี้ คือ  

เทศบำลต ำบลหนองแค  เดิมชื่อ เทศบำลต ำบลหนองตำเดี้ยง  จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชกฤษฎีกำ พุทธศักรำช  2483  
ส ำนักงำนเดิมเป็นอำคำรไม้ชั้นเดียวซึ่งเช่ำจำกเอกชน  ตั้งอยู่ที่ตลำดหนองแค บนคันคลองระพีพัฒน์  ต่อมำเทศบำล
ต ำบลหนองตำเดี้ยงได้มีกำรขยำยอำณำเขตเพ่ิมข้ึนจำกเดิม  เมื่อวันที่  3  เมษำยน  2499  มีพ้ืนที่จ ำนวน  5  ตำรำง
กิโลเมตร  และในปีพุทธศักรำช  2505  กรมชลประทำนได้รื้อห้องแถวบนคลองระพีพัฒน์ทั้งหมด  เทศบำลจึงไปเช่ำ
อำคำรเรียนที่โรงเรียนสุกกรีเป็นส ำนักงำนชั่วครำว  และได้จัดซื้ออำคำรเรียนดังกล่ำวเป็นของเทศบำลเอง  ในปี
พุทธศักรำช  2508  ได้รื้ออำคำรดังกล่ำวมำท ำกำรจัดสร้ำงใหม่ในที่ดินของเทศบำล  และในปีพุทธศักรำช  2513  
อำคำรส ำนักงำนหลังเก่ำมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมมำกจึงท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่  โดยกู้เงิน ก.ส.ท. จ ำนวน 600,000 
บำท มำท ำกำรก่อสร้ำงซึ่งเป็นอำคำรส ำนักงำนหลังปัจจุบันนี้  โดยสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบล
หนองแค  ประกอบด้วย 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของต าบล 

เทศบำลต ำบลหนองแค  ตั้งอยู่ในอ ำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ โดย
ทำงรถยนต์  ประมำณ  86  กิโลเมตร  ห่ำงจำกจังหวัดสระบุรี  ประมำณ  21  กิโลเมตร  มีพื้นท่ี  5  ตำรำงกิโลเมตร  
มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต ำบลหนองไข่น้ ำ  และต ำบลหนองปลำหมอ 
     อ ำเภอหนองแค 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต ำบลกุ่มหัก  อ ำเภอหนองแค 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลหนองจระเข้  อ ำเภอหนองแค 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลไผ่ต่ ำ  อ ำเภอหนองแค 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบำลต ำบลหนองแค  เป็นต ำบลหนึ่งในอ ำเภอหนองแค  โดยทั่วไปมีพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม  และ

มีพ้ืนที่ติดต่อกับต ำบลต่ำงๆ  ซึ่งมีนิคมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ล้อมรอบ  เช่น  นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  นิคม
อุตสำหกรรมหนองแค  ฯลฯ  โดยอยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อใกล้เคียง  มีคลองชลประทำนโครงกำรพระรำชด ำริไหลผ่ำนคือ  
คลองระพีพัฒน์  และคลองหนองแคไหลผ่ำนใจกลำงเมือง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบำลต ำบลหนองแค  มีสภำพภูมิอำกำศเหมือนพ้ืนที่ทั่วไปในภำคกลำงของประเทศ  คือ มี

สำมฤดู  ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม  โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ฤดูฝน  ช่วง
เดือนมิถุนำยนถึงกันยำยน  ฤดูหนำว  ช่วงเดือนตุลำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.4 ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน  บำงพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว  ช่วงฤดูแล้งเป็นดินแข็งและ

แตกระแหง  ลักษณะดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

เทศบำลต ำบลหนองแค  มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ  คือ  แหล่งน้ ำจำกคลองระพีพัฒน์  คลอง
หนองแค  คลองส่งน้ ำซึ่งใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
เนื่องด้วยพื้นที่ในเขตเทศบำลเป็นชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  ท ำให้ไม่มีป่ำไม้  มีแต่กำรปลูกต้นไม้

ล้มลุกและไม้ยืนต้นในบำงพ้ืนที่ 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
       เทศบำลต ำบลหนองแค  มีเขตกำรปกครอง  ออกเป็น  2  เขต  โดยแบ่งแยกตำมพ้ืนที่ของ

ชุมชน  โดยมีนำยกเทศมนตรี  ท ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในเขตเทศบำล  และมี
สมำชิกสภำเทศบำล  ท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ  ดังนี้ 

เขตที่  1 เขตที่  2 
1.  ชุมชนเจริญทรัพย์ 1.  ชุมชนวังสะพำน 
2.  ชุมชนหนองก้ำง 2.  ชุมชนเกำะลอยพัฒนำ 
3.  ชุมชนหนองแคเก่ำพัฒนำ 3.  ชุมชนเมืองแก้ว 
4.  ชุมชนดำวเรือง 4.  ชุมชนหนองบอน 
5.  ชุมชนสหมิตรมงคล 5.  ชุมชนหนองพระบำง 
6.  ชุมชนโรงเรียนนำเริ่งฯ 6.  ชุมชนวังสะพำน  2 
7.  ชุมชนสำยชมพัฒนำ 7.  ชุมชนรว่มใจพัฒนำ 
8.  ชุมชนระบำยสิบ 8.  ชุมชนสวนอ้อย 
9. ชุมชนวัดเสนำนฤมิตร 9. ชุมชนเศรษฐบ ำรุง 
 10. ชุมชนหวัสะแก 
 11. ชุมชนเศรษฐสัมพันธ์ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
1. นำยปิยะ  เมฆสวัสดิชัย 1.  นำงบุษบำกรณ์   บุญยภักดิ์ 
2. นำยวิเชียร  จรจรัญ 2.  นำยสมพร  โตมงคล 
3. นำยส ำรวย  กำรสมเพียร 3.  นำยพรโชคดี  เลี่ยวไพโรจน์ 
4. นำยบุญยัง  ยอดคู่ 4.  นำยส ำรำญ  ทองสุข 
5. นำยประทีป  ทรวงอนุรักษ์ 5.  นำยมำนพ  จำรุทรรศน์พิมล 
6. นำยชัยรัตน์  ไชยวัฒนำสรำญสุข 6.  นำยสนิท  บุญสกุล 
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  2.2  การเลือกตั้ง 
         เทศบำลต ำบลหนองแค  ประกอบด้วย  นำยกเทศมนตรี  1  คน  รองนำยกเทศมนตรี    2  คน  
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  1  คน  เลขนำนุกำรนำยกเทศมนตรี  1  คน  และคณะสมำชิกสภำเทศบำล  ประกอบด้วย  
สมำชิกซ่ึงรำษฎรเลือกข้ึนตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  
ประธำนสภำเทศบำลคนหนึ่ง  และรองประธำนสภำฯคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำล
ตำมมติของสภำเทศบำล  ซึ่งเทศบำลต ำบลหนองแค  มีสมำชิกสภำเทศบำล  จ ำนวน  12  คน  และสมำชิกสภำฯ 
ดังกล่ำวอยู่ในต ำแหน่งครำวละ  4  ปี 
         นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองแค  มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกรำษฎร  ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.  2545 

 3.  ประชากร 
   3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
           เทศบำลต ำบลหนองแค  มีจ ำนวนประชำกรในเขตเทศบำลทั้งสิ้น  12,612  คน      แยกเป็น
ชำย  6,097  คน  หญิง  6,515  คน  จ ำนวนบ้ำน  5,315  หลัง  จ ำนวนครัวเรือน  2,582  ครัวเรือน  ควำม
หนำแน่นของประชำกรโดยเฉลี่ย  2,522  คนต่อตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษำยน  2562) 
 
     3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
         ประชำกรในเขตเทศบำล  สำมำรถแบ่งช่วงอำยุ  ได้ดังนี้ 

-  อำยุ ต่ ำกว่ำ  18  ปี ชำย 1,555 คน หญิง 1,367 คน 
-  อำยุ 18 - 60  ปี ชำย 3,969 คน หญิง 4,130 คน 
-  อำยุ 60  ปีขึ้นไป ชำย 738 คน หญิง 1,061 คน 
 รวม ชำย 6,262 คน หญิง 6,558 คน 

         (ข้อมูล  ณ  เดือน  กรกฎำคม 2559) 
 4.  สภาพทางสังคม 
   ประชำชนโดยรวม  มีลักษณะของควำมเป็นไทยโดยดั้งเดิม  รักสงบ  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  มีควำมสมัครสมำนสำมัคคี  ผสมผสำนเป็นพวกเดียวกันได้อย่ำงกลมกลืน  นอกจำกนี้ประชำชนส่วนใหญ่ยัง
ได้รับกำรบริกำรข้ันพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำน 
   4.1  การศึกษา 
          ในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  มีสถำบันกำรศึกษำรองรับควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  
7  โรงเรียน  แยกเป็น 
   -  สถำนศึกษำสังกัดกรมสำมัญศึกษำ  จ ำนวน  1 โรงเรียน 
    1.  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยำ” 
   -  สถำนศึกษำสังกัดเทศบำลต ำบลหนองแค  จ ำนวน  5 โรงเรียน 
    1.  โรงเรียนเทศบำล 1 นำเริง่รำษฎร์บ ำรุง 
    2.  โรงเรียนเทศบำล 2 วัดเสนำนฤมิตร 
    3.  โรงเรียนเทศบำล 3 วัดสหมิตรมงคลฯ 
    4.  โรงเรียนเทศบำล 4 หนองแคอนุสรณ์ 
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    5.  โรงเรียนเทศบำล 5 วัดเกำะกลำง 
   -  สถำนศึกษำสังกัดเอกชน   จ ำนวน  1 โรงเรียน 
    1.  โรงเรียนกลั่นวิทยำ 
 

ข้อมูลจ านวนครู / นักเรียนสังกัดเทศบาลต าบลหนองแค 
ประจ าปีการศึกษา  2561  (ข้อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  2561) 

 

โรงเรียน 
จ านวนครูแยกตามล าดบั 

รวม 
 จ านวน
ผูบ้รหิาร 

จ านวนนกัเรียนแยกตามระดบั 
รวม 

อนบุาล ประถม มัธยม อนบุาล ประถม มัธยม 

เทศบำล  1  นำเริ่งรำษฎร์บ ำรุง 9 12 - 21 3 298 627 - 925 

เทศบำล  2  วัดเสนำนฤมิตร 4 14 9 27 2 73 184 119 376 

เทศบำล  3  วัดสหมิตรมงคล 5 15 9 29 2 96 207 153 456 

เทศบำล  4  หนองแคอนุสรณ์ 14 43 10 67 5 369 997 175 1,541 

เทศบำล  5  วัดเกำะกลำง 4 10 5 19 2 104 189 140 433 

รวม 36 94 33 148 14 940 2,204 587 3,731 

 4.2  การสาธารณสุข 
        1.  โรงพยำบำลในเขตพ้ืนที่เทศบำลต ำบลหนองแค 
   -  รัฐบำล จ ำนวน  1 แห่ง 
   -  เอกชน จ ำนวน  1 แห่ง 
        2.  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ทต.หนองแค  จ ำนวน    1     แห่ง 
        3.  ศูนย์สุขภำพชุมชน รพ. หนองแค  สำขำ 2  จ ำนวน     1 แห่ง 
 4.3  อาชญากรรม 
   ข้อมูลควำมผิดในคดีอำญำ  4  กลุ่ม โดยเป็นข้อมูลภำพรวมในควำมผิดชอบของสถำนี
ต ำรวจภูธรหนองแค  ช่วงปีงบประมำณ  2560 เทียบกับ  2561  ดังนี ้
 

ประเภท 
ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
1.  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต  
ร่ำงกำย  และเพศ 

    

     -  ฆ่ำผู้อ่ืน 9 8 3 3 
     -  พยำยำมฆ่ำ 1 - 4 2 
     -  ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 8 9 9 8 
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ประเภท 
ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
2.  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์     
     -  ปล้นทรัพย ์ - - - - 
     -  ชิงทรัพย์ 1 1 2 - 
     -  วิ่งรำวทรัพย์ 6 6 3 3 
     -  ลักทรัพย์ 75 54 104 93 
     -  กรรโชกทรัพย์ - - 1 1 
     -  ฉ้อโกง 18 10 14 9 
     -  ยักยอกทรัพย์ 10 7 11 9 
     -  ท ำให้เสียทรัพย์ 1 1 5 4 
     -  รับของโจร 1 1 4 4 
3.  ฐำนควำมผิดพิเศษพิเศษ     
     -  พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ 

1 1 - - 

     -  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์ 2 2 7 6 
     -  พ.ร.บ.สิทธิบัตร - - - - 
     -  พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำง
คอมพิวเตอร์ 

- - - - 

     -  ควำมผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็คทรอนิคส์ 

1 1 - - 

     -  พ.ร.บ.ป่ำไม้ - - - - 
     -  พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน - - - - 
     -  พ.ร.บ.ศุลกำกร - - - - 
     -  ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 1 1 3 3 

ประเภท 
ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

รำยจับ  คน รำยจับ คน 
4.  ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสยีหำย     
     4.1 อำวุธปืนและวัตถุระเบิด     
          -  อำวุธปืนธรรมดำ 31 31 22 22 
     4.2  กำรพนัน     
         -  สลำกกินรวบ 9 9 1 1 
         -  ทำยฟุตบอล/ออนไลน์ - - 23 23 
         -  กำรพนันอื่นๆ 40 161 20 103 
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ประเภท 
ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
  4.3 ควำมผิดเกี่ยวกับ  พ.ร.บ. 
คนเข้ำเมือง 
-น ำพำ/ให้ที่พักพิง/ลักลอบหลบหนี 
เข้ำเมือง 
  4.4 ควำมผิดเกี่ยวกับสถำนบริกำร 
  4.5 ควำมผิดเกี่ยวกับกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 
 

7 
 

3 
 

2 

 
 

7 
 

3 
 

2 

 
 

3 
 

1 
 

3 
 

 
 

3 
 

1 
 

3 

 
  4.4  ยาเสพติด 
         เป็นข้อมูลภำพรวมในควำมรับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภูธรหนองแคช่วงปีงบประมำณ  
2560 เทียบกับปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 
 

ประเภท ต.ค. 59- ก.ย. 60 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

ฐานความผิดทีรัฐเป็นผู้เสียหาย 
*ยำเสพติด 
 -ผลิต/น ำเข้ำ/ส่งออก 
 -จ ำหน่ำย/ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 
 -ครอบครอง 
 -เสพยำเสพติด 
 

 
 

7 
120 
221 
24 

 
 

7 
125 
221 
24 

 
 

1 
152 
232 
86 

 
 

1 
156 
234 
86 

รวม 372 377 471 477 
 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
        เทศบำลต ำบลหนองแค  ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ส่งเครำะห์จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  เบี้ยยัง
ชพีผู้พิกำร  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ทุกวันที่  10  ของเดือน  รวมทั้งเงินสงเครำะห์เด็กแรกเกิด ตำมงบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร  และหนังสือสั่งกำรที่ก ำหนด  ดังนี้ 
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    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
   -  อำยุ  60 – 69  ปี ได้รับเงิน 600 บำท 
   -  อำยุ  70 – 79  ปี ได้รับเงิน 700 บำท 
   -  อำยุ  80 – 89  ปี ได้รับเงิน 800 บำท 
   -  อำยุ  90  ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บำท 
    เบี้ยยังชีพผู้พิกำร   ในอัตรำเดือนละ  800 บำทต่อคน 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในอัตรำเดือนละ  500 บำทต่อคน 
    เด็กแรกเกิดถึงอำยุ 6 ปี ในอัตรำเดือนละ  600 บำทต่อคน 

 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  กำรคมนำคมในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  ส่วนใหญ่เป็นกำรคมนำคมทำงรถยนต์  ไม่มีกำรคมนำคม
ทำงรถไฟ  ทำงอำกำศและทำงน้ ำ  ส ำหรับเส้นทำงที่ใช้ในกำรเดินทำง  ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสำยหลัก  คือ  
ถนนหมำยเลข  1  หรือถนนพหลโยธิน  ส่วนถนนภำยในเขตเทศบำลมีถนน ค.ส.ล.  จ ำนวน  105  สำย  รวมระยำ
ทำงยำว  34.12  กม.  ถนนลำดยำง/ดินลูกรัง  จ ำนวน  3  สำย  รวมระยะทำงยำว  1,599  กม.  และถนนซอย/
แยกซอยในเขตเทศบำล  จ ำนวน  108  สำย  รวมระยะทำงยำว  35.72  กม. 
 สภำพกำรจรำจรในเขตเทศบำลโดยภำพรวมมีกำรคมนำคมขนส่งทำงบกโดยเส้นทำงรถยนต์เป็น
เส้นทำงหลักเพียงอย่ำงเดียวที่ใช้ในปัจจุบัน  ถนนที่ส ำคัญในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  คือ.- 
 1.  ถนนพหลโยธิน  เป็นเส้นทำงผ่ำนใจกลำงเทศบำล  สำมำรถเดินทำงไปกรุงเทพ ฯ  ใช้เวลำ
ประมำณ 1.30 ชั่วโมง  และเส้นทำงนี้เชื่อมต่อกับถนนมิตรภำพ ไปยังจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำรจรำจร
ทั่วไปไม่ติดขัด  แต่หำกอยู่ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ซึ่งมีวันหยุด ติดต่อกันหลำยวันจะมีปริมำณรถหนำแน่นมำก  บำงครั้ง
กำรจรำจรจะมีรถติดเป็นระยะทำงยำว 
 2.  ถนนเศรษฐสัมพันธ์  เป็นถนนแยกจำกถนนพหลโยธินเข้ำสู่ตัวเมืองเป็นถนน  สำยหลักภำยในเขต
เทศบำล 2  ฝั่งถนนมีร้ำนค้ำ  ตลำดสด  ตลอดจนสถำนที่รำชกำร กำรจรำจรในช่วงเช้ำและเย็นจะมีปริมำณรถ
หนำแน่น 
 3.  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้ำย  เป็นถนนแยกจำกถนนพหลโยธิน  ซึ่งท ำหน้ำที่สำยหลักอีกสำยหนึ่ง  มีกำร
สัญจรไปมำเช่นเดียวกับถนนเศรษฐสัมพันธ์  กำรจรำจรไปมำสะดวก 
 5.1  การไฟฟ้า 
        ไฟฟ้ำภำยในเขตเทศบำลอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองแค  
ปัจจุบันมีอัตรำกำรใช้ไฟฟ้ำครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบำลต ำบลหนองแค 
 5.2  การประปา 
     เทศบำลต ำบลหนองแค   ได้โอนกิจกำรกำรประปำให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2533  ขณะนี้กำรประปำส่วนภูมิภำคหินกองเป็นผู้ควบคุมดูแลด้ำนประปำทั้งหมดในเขตเทศบำล  เทศบำลต ำบล
หนองแคเป็นหน่วยงำนช่วยประสำนในเรื่องกำรขอขยำยเขตน้ ำประปำไปยังชุมชนต่ำงๆ ที่ ยังไม่มีน้ ำประปำ  ใช้ในเขต
เทศบำล  และมีโรงกรองน้ ำตั้งอยู่ที่ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอหนองแค  บนพ้ืนที่ 11  ไร่ 
 
 5.3  โทรศัพท์ 
        กำรสื่อสำรและกำรโทรคมนำคมที่ส ำคัญในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  คื อ โทรศัพท์           
ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนบริกำรโทรศัพท์หนองแค  ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบำลจะมี  
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โทรศัพท์ใช้สูงมำกกว่ำร้อยละ 90  และศูนย์บริกำรลูกค้ำ บริษัททีโอที จ ำกัด (มหำชน) โดยให้บริกำรไม่น้อยกว่ำ  
3,000  กว่ำเลขหมำย 
 5.4  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร  หรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
        ในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  มีที่ท ำกำรไปรษณีย์อ ำเภอหนองแค  จ ำนวน  1  แห่ง  โดยมี
กำรส่งจดหมำย/พัสดุ  ในแต่ละเดือนประมำณ  4,900 ครั้ง/เดือน  และมีผู้มำใช้บริกำรประมำณ 100 – 200 คนต่อ
วัน 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
   สภำพเศรษฐกิจของเทศบำลต ำบลหนองแค  พบว่ำมีลักษณะที่หลำกหลำยกล่ำวคือ  มีทั้ง
ประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม  กำรเกษตรกรรม  และท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม 
  6.1  การเกษตรกรรม 
         เนื่องจำกพ้ืนที่ในเขตเทศบำลเป็นชุมชนเมือง  ท ำให้มีพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรน้อยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นสภำพที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์  จึงมีกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้  เช่น  ฝรั่ง  ส้ม  
เป็นต้น  เป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยภำยในประเทศเท่ำนั้น 
  6.2  การประมง 
         ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองแคบำงกลุ่ม  ประกอบอำชีพประมง  เช่น  หว่ำนแหหรือใช้
ตำข่ำยในกำรดักจับปลำมำตำกแห้ง  และท ำปลำเค็ม  เป็นต้น  ซึ่งเป็นวิถีชำวบ้ำนริมคลองระพีพัฒน์ 
  6.3  การปศุสัตว์ 
        ในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  จะมีชำวบ้ำนบำงกลุ่มเลี้ยงสัตว์  เช่น  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยง
สุกร  เป็นต้น  เพื่อน ำมำประกอบกำรด ำเนินชีวิต 
  6.4  การบริการ 
         เนื่องด้วยเทศบำลต ำบลหนองแค  เป็นเมืองที่มีประชำกรแฝงจ ำนวนมำก  จึงท ำให้มีกำรบริกำร
ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือบริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก  ดังนี้ 
   ก.  สถำนที่รำชกำร 11 แห่ง 
   ข.  ธนำคำร  8 แห่ง 
   ค.  โรงแรม  2 แห่ง 
   ง.  ร้ำนอำหำรตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข 35 แห่ง  (ไม่รวมแผงลอย) 
  6.5  การท่องเที่ยว 
         เทศบำลต ำบลหนองแค  มีกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในลักษณะ  เช่น  ประเพณีของจังหวัด
สระบุรีแห่งเดียวในโลก  คือ  ประเพณีตักบำตรดอกเข้ำพรรษำ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรำนต์  เป็นต้น  ซึ่ง
มีประชำชนมำร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำก 
  6.6  อุตสาหกรรม 
         เทศบำลต ำบลหนองแค  มีโรงงำนอุตสำหกรรม  ได้แก่  โรงงำนเส้นหมี่จึงคำยเซ้ง  บริษัทกุนธัต  
(ประเทศไทย)  จ ำกัด  ซึ่งผลิตตุ๊กตำท่ีใช้ในกำรตกแต่งให้สวยงำมซึ่งท ำจำกน้ ำตำล  เป็นต้น 
  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
         กำรค้ำส่งและค้ำปลีก  เป็นแหล่งรำยได้ของเทศบำลต ำบลหนองแค  โดยมีศูนย์กลำงกำรตลำดที่
ส ำคัญ  คือ  ตลำดสดเทศบำลต ำบลหนองแค  ซึ่งเป็นตลำดที่มีกำรขำยสินค้ำด้ำนกำรเกษตรเป็นหลัก  เช่น  ผัก  ผลไม้  
โดยเป็นสินค้ำจำกอ ำเภอหนองแค  และอ ำเภอใกล้เคียง  ประกอบด้วย 
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1. สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม 
 ก. ตลำดสด 3 แห่ง 
  (เป็นของเทศบำลฯ  1  แห่ง เอกชน  2  แห่ง) 
 ข. ปั๊มน้ ำมัน 13 แห่ง 
  (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษำยน  2559) 
2. สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย์ 
 ก. สถำนธนำนุบำล 1 แห่ง 
 ข. โรงฆ่ำสัตว์ 1 แห่ง 

         กลุ่มอำชีพในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ  ได้แก่  กำรท ำแคปหมู  กำรท ำ
ดอกไม้จันทน์  สมุนไพรใกล้ตัว  ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้เสริมเพ่ิมขึ้นจำกรำยได้หลัก  ท ำให้เกิดควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
  6.8  แรงงาน 
         ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลำกหลำย  ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนต่ำงๆ  ได้แก่  ร้ำนค้ำ  
โรงงำน  บริษัท  ร้ำนอำหำร  ฯลฯ  และมีจ้ำงแรงงำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

  6.9   เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  6.9.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ข้อมูลการจัดตั้งชุมชน / จ านวนประชากรของแต่ละชุมชน 

ชุมชน 
ประชากร 

รวม 
จ านวน จัดตั้งเม่ือ 

ชาย หญิง ครัวเรือน พ.ศ. 
1. ชุมชนระบำยสิบ 383 407 790 195 2536 
2. ชุมชนวัดเสนำฯ 343 333 676 188 2537 
3. ชุมชนหัวสะแก 213 212 425 106 2542 
4. ชุมชนสวนอ้อย 250 258 508 161 2535 
5. ชุมชนหนองพระบำง 452 474 926 262 2532 
6. ชุมชนร่วมใจพัฒนำ 433 425 858 226 2543 
7. ชุมชนวังสะพำน 287 314 601 255 2542 
8. ชุมชนหนองบอน 216 235 451 83 2542 
9. ชุมชนเมืองแก้ว 222 254 476 314 2544 
10. ชุมชนดำวเรือง 145 160 305 106 2537 
11. ชุมชนหนองแคเก่ำฯ 397 380 777 159 2542 
12. ชุมชนหนองก้ำง 257 276 533 244 2542 
13. ชุมชนสำยชมพัฒนำ 345 340 685 401 2547 
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14. ชุมชนเศรษฐบ ำรุง 328 356 684 180 2547 
15. ชุมชนโรงเรียนนำเริ่ง
ร่วมใจ ฯ 

537 515 1,052 471 2548 

16. ชุมชนเกำะลอยฯ 173 200 373 256 2548 
17.ชุมชนเจริญทรัพย์ 152 168 320 189 2555 
18.ชุมชนวังสะพำน 2 223 393 616 179 2555 
19.ชุมชนสหมิตรมงคล 264 288 552 503 2555 
20.ชุมชนเศรษฐสัมพันธ์ 308 379 687 582 2555 

(ข้อมูล  ณ  เดือนมีนำคม  2559) 
   ชุมชนในเขตเทศบำล  มีพื้นท่ีเกษตรกรรมบำงส่วน  ได้แก่  ชุมชนหนองบอน  ชุมชนเศรษฐ
บ ำรุง  ชุมชนสหมิตรมงคล  ชุมชนวัดเสนำนฤมิตร  ชุมชนหนองพระบำง  ชุมชนระบำยสิบ  และชุมชน       หวัสะแก 
  6.9.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
         เทศบำลต ำบลหนองแค  มีประชำชนที่ประกอบอำชีพเกษตร  (ท ำนำ)  ในเขตชลประทำน  ดังนี้ 
   -  ชุมชนหนองบอน 2 ครัวเรือน จ ำนวน  69 ไร่ 
   -  ชุมชนเศรษฐบ ำรุง 7 ครัวเรือน จ ำนวน  244 ไร่ 
   -  ชุมชนสหมิตรมงคล 1 ครัวเรือน จ ำนวน  40 ไร่ 
   -  ชุมชนวัดเสนำนฤมิตร 4 ครัวเรือน จ ำนวน  129 ไร่ 
   -  ชุมชนหนองพระบำง 5 ครัวเรือน จ ำนวน  114 ไร่ 
   -  ชุมชนระบำยสิบ 8 ครัวเรือน จ ำนวน  111 ไร่ 
   -  ชุมชนหัวสะแก  6 ครัวเรือน จ ำนวน  155 ไร่ 
  6.9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
         เกษตรกรภำยในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  มีแหล่งน้ ำ  คือ  คลองระพีพัฒน์  และคลองส่งน้ ำ  
เป็นแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกรรม  กำรเพำะปลูก  และกำรเลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  ของชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค 
  6.9.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
         ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  ใช้น้ ำเพ่ือกำรอุปโภค  บริโภค  จำกกำรประปำส่วน
ภูมิภำค  สำขำหนองแค  ซึ่งผลิตน้ ำประปำโดยใช้น้ ำดิบจำกคลองระพีพัฒน์ 

 7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม   
  7.1  การนับถือศาสนา 
         ประชำชนที่อยู่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  มีวัดทำงพุทธศำสนำ  
จ ำนวน  5  แห่ง  และบำงกลุ่มนับถือศำสนำอิสลำม 
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  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
         เทศกำลประเพณีที่ส ำคัญที่เทศบำลต ำบลหนองแคได้จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี    คือ           งำน
ประเพณีลอยกระทง  ซึ่งเทศบำลฯ  จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน  งำนประเพณีสงกรำนต์  รดน้ ำด ำหัวขอพร
ผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล  จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี  ประเพณีถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ ช่วงเดือนกรกฎำคม
ก่อนวันเข้ำพรรษำของทุกปี  ฯลฯ 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
         ภูมิปัญญำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลหนองแค  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  คือ  กำรผลิต   วุ้นเส้น
จำกเมล็ดถั่วเขียว โดยมีกำรสืบสำนกระบวนขั้นตอนกำรท ำมำตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  และมีชื่อเสียงแก่ผู้คน ที่ผ่ำนเมือง
หนองแคจะต้องแวะซื้อ  รวมทั้งกำรผลิตเส้นหมี่โดยใช้เมล็ดข้ำวเป็นวัตถุดิบ 
         ภำษำถ่ินของประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำล  ส่วนใหญ่ใช้ภำษำไทย  บำงกลุ่มเป็นคนไทย
เชื้อสำยจีน  และใช้ภำษำอีสำนเพียงเล็กน้อย 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
         ในเขตเทศบำลต ำบลหนองแค  มีสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกให้แก่ผู้มำเยือนตำมโอกำส  
ได้แก่  เส้นหมี่  หมูทุบ  หมูฝอย  วุ้นเส้น  เป็นต้น 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  ทรัพยากรน้ า 
         ภำยในเขตเทศบำลมีคลองชลประทำน  คือ  คลองระพีพัฒน์ไหลผ่ำน  มีน้ ำตลอดปี  ส่งผลท ำให้
ประชำชนภำยในเขตเทศบำลที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้อย่ำงสมบูรณ์  อีกท้ังเป็นแหล่งน้ ำดิบส ำหรับใช้ท ำ
น้ ำประปำ 
  8.2  ทรัพยากรป่าไม้ 
         ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบลหนองแคไม่มีพ้ืนที่เป็นป่ำไม้ 
  8.3  ภูเขา 
         ในเขตเทศบำลต ำบลหนองแคไม่มีภูเขำ 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

        สภำพแวดล้อมภำยในเขตเทศบำล  สภำพแวดล้อมเป็นพิษยังไม่ถึงข้ันรุนแรงเทศบำลได้เตรียม
พ้ืนที่ส ำหรับทิ้งขยะที่ได้มำตรฐำน  คือ  สถำนทีก่ ำจัดขยะเทศบำลต ำบลหนองแค   
        ส่วนขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในเขตเทศบำลมีปริมำณวันละ  16  ตัน   เทศบำลสำมำรถเก็บขนได้
ประมำณร้อยละ 90 – 95  ของปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  จำกนั้นน ำไปก ำจัดในสถำนที่ก ำจัดขยะเทศบำล  ซึ่ง
มีเนื้อที่ 18  ไร่  3 งำน  18  ตำรำงวำ   อยู่ที่ต ำบลหนองจรเข้  อ ำเภอหนองแค  ห่ำงจำกเทศบำลประมำณ  2  
กิโลเมตร 
        ส ำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในกำรรักษำควำมสะอำด  มีดังนี้ 

- รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้ำงเทท้ำยขนำด  4.0  ลบ.หลำ จ ำนวน  2  คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย  ขนำด    6  ลบ.หลำ  จ ำนวน  3   คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย  ขนำด  10  ลบ.เมตร  จ ำนวน  1   คัน 
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- รถบรรทุก 6 ล้อ  แบบยกคอนเทนเนอร์  ขนำด 4.0 ลบ.เมตร จ ำนวน 1 คัน 
- รถขุดตีนตะขำบ  ขนำด 128  แรงม้ำ (แบคโคตัก)  จ ำนวน 1  คัน 
- รถเกรดขยะ  ขนำด  121 แรงม้ำ (ตีนตะขำบ)  จ ำนวน  1   คัน 
- รถดูดสิ่งปฏิกูล จ ำนวน  1   คัน 
- รถดัมพ์  10  ล้อ   จ ำนวน   1    คัน 
- รถปิคอัพ  จ ำนวน  2  คัน 
- รถบรรทุกขยะ  6  ตัน  6  ลอ้  แบบกระบะเทท้ำย  จ ำนวน  1  คัน 
- รถบรรทุกน้ ำช่วยดับเพลิง  6  ล้อ  จ ำนวน  1  คัน  (หมำยเลขทะเบียน  82-

4602  โอนจำกงำนป้องกันฯ) 
- รถยนต์ดับเบ้ิลแค๊บ  จ ำนวน  1  คัน 

 9.  ด้านอ่ืนๆ   
  9.1  อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  / ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

- พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 98 คน 
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10 คน 
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 55 คน 
- ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งภำรโรง จ ำนวน   3 คน 
- พนักงำนจำ้ง (โรงเรียนในสังกัดฯ) จ ำนวน 30 คน 

       (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษำยน  2562) 
  9.2  กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน 

1. สนำมกีฬำอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 แห่ง 
2. สนำมฟุตบอล จ ำนวน 1 แห่ง 
3. สระว่ำยน้ ำ จ ำนวน  1 แห่ง 
4. ห้องสมุดประชำชน จ ำนวน 1 แห่ง 
5. สวนสำธำรณะ / สวนหย่อม จ ำนวน 4 แห่ง 
6. สนำมเด็กเล่น จ ำนวน  6 แห่ง 

  9.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           เทศบำลต ำบลหนองแค  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย  ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ  ดังนี้ 
 

รถดับเพลิง จ ำนวน 3 คัน แยกเป็น.- 
  ก.คันที่ 1 จุน้ ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2547  (ระพี 1) 
    หมำยเลขทะเบียน บน 1601 สระบุรี  
  ข.คันที่ 2 จุน้ ำได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2525 (ระพี 3) 
    หมำยเลขทะเบียน น 5401 สระบุรี  
  ค.คันที่  3  จุน้ ำได้   4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2540 (ระพี 4) 
     หมำยเลขทะเบียน พ 1251 สระบุรี  
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รถบรรทุกน้ ำ จ ำนวน 3 คัน แยกเป็น.- 
  ก. คันที่ 1 จุน้ ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2547  (ระพี 2) 
     หมำยเลขทะเบียน 83-3243   สระบุรี  
  ข. คันที่ 2 จุน้ ำได้ 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2524 (ระพี 5) 
     หมำยเลขทะเบียน 82-4603    
  ค. คันที่  3  จุน้ ำได้   6,000 ลิตร   ซื้อเมื่อ  2537  (ระพี 7) 
     หมำยเลขทะเบียน 82-4605    
 รถตรวจกำรณ์ จ ำนวน 5 คัน แยกเป็น.- 
   ก. ตรวจกำรณ์ 1 ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2525   
     หมำยเลขทะเบียน สบ น 7254  
  ข. ตรวจกำรณ์ 2 ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2539 
     หมำยเลขทะเบียน ผ 9667  
   ค. ตรวจกำรณ์ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2548   
     หมำยเลขทะเบียน กจ 357     
  ง. รถตรวจกำรณ์ 4 หมำยเลขทะเบียน กพ 2644 
  จ. รถจักรยำนยนต์ตรวจกำรณ์ ซี้อเมื่อ  พ.ศ.  2546 
      หมำยเลขทะเบียน   กยว  192 
 รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 คัน แยกเป็น.- 
     หมำยเลขทะเบียน สบ 82-4604  
 รถยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 
    หมำยเลขทะเบียน 83-5474    
 เครื่องดับเพลิงชนิดหำบหำม จ ำนวน 3 เครื่อง   
 วิทยุสื่อสำรติดตั้งประจ ำที่ จ ำนวน 2 เครื่อง   
 วิทยุสื่อสำรติดตั้งยำนพำหนะ จ ำนวน 10 เครื่อง   
 วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ จ ำนวน 8 เครื่อง   
 เครื่องสูบน้ ำ ขนำด 11 แรงม้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง   
 เครื่องสูบน้ ำ ชนิดลำกจูง จ ำนวน 3 เครื่อง ซื้อเมื่อ พ.ศ.2554 
 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 160 แรงม้ำ  
. เครื่องสูบน้ ำระบบเครื่องยนต์เบนซิน  (ขนำด 6.9 แรงม้ำ 2 เครื่อง    
 ขนำด 6.5 แรงม้ำ 1 เครื่อง) จ ำนวน 3 เครื่อง  
 พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 31 คน   
 อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล 

พลเรือน (อปพร.) 
จ ำนวน 220 คน   
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  9.4  การคลังเทศบาล  (ย้อนหลัง  3 ปี) รวมเงินอุดหนุน 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
รำยรับจริง 201,231,321.16 204,837,612.37 230,016,887.97 
รำยจ่ำยจริง 201,658,453.61 199,200,181.90 215,575,689.82 

 
  9.5  การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น (ย้อนหลัง  3  ปี) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 5,260,561.00 5,192,181.00 6,222,400.88 
ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 224,786.35 241,005.86 244,380.85 
ภำษีป้ำย 2,290,569.00 2,004,862.00 2,181,446.00 
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

3,196,789.89 2,912,075.00 2,694,984.00 

 

  9.6  การด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระยะท่ีผ่านมา 
                 1)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลหนองแค  และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ส่วนกลำง   รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณโดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่ำนจังหวัดสระบุรี  อ ำเภอหนอง
แค  และจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี   เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  ภำยใต้งบประมำณท่ีมีอยู่
อย่ำงจ ำกัด 
                 2)  ด้ำนสังคม  เช่น กำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติด กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร, 
ผู้สูงอำยุ  และผู้ป่วยเอดส์  เป็นต้น 
                

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



 
บทที่  3 

แผนยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาลต าบลหนองแค              
พ.ศ.2558 – 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองแค  (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2550  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ ำนำจหน้ำที่โดยทั่วไปในกำรดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  และมีอิสระใน
กำรก ำหนดนโยบำย  กำรบริหำร  กำรจัดบริกำรสำธำรณะ  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและ  กำรคลัง  และมี
อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ  โดยต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนชุมชน  และนโยบำยผู้บริหำรด้วย 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
 

กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอก
ประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเกิดภัย
ธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ 
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น ท ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12              จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี้ (1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3)  กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ 
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
พัฒนำคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำร

พัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟ้ืนฟูและดูแลสุขภำพ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติเพ่ือสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพ่ือยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    ฐำน
รำก 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง รวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้งระบบ

เพ่ือรักษำเสถียรภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ  กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่คุณค่ำในภำคเกษตร
อุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน กำรพัฒนำ SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร

อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ให้ควำมส ำคัญกับควำมม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำง

เป็นธรรม ประชำชนมีส่วนร่วม ประเทศปรำศจำกคอร์รัปชั่น มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่
เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม 

และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง กำรเชื่อมโยงกำร
เดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำก

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งกำรเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนำภำค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ โอกำสและ

ข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง สร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
      ประสำนและพัฒนำควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งเน้นกำร

ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและกรณีตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้ง
ในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค 

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ( Country Strategy ) 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งภำคเกษตร  ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท  สระบุรี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธาน ีฯ) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
“เป็นผู้น ำในภูมิภำคอุตสำหกรรมสะอำด กำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติและ 

เกษตรปลอดภัย  โดยมีบ้ำนเมืองที่น่ำอยู่  มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดมลภำวะ มีกำรพัฒนำกำรศึกษำ และนวัตกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง” 

พันธกิจ 
๑ ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภำคอุตสำหกรรม 
๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
๓ ปรับโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
๔ พัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพและยกระดับคุณภำพชีวิต 
๕ พัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นกำรเกษตรที่มีควำมสะอำด ปลอดภัย และมีคุณภำพ 
๖ บริหำรจัดกำรกำรเชื่อมโยงคมนำคมและบริกำรระหว่ำงภำค  (Logistics) 
เป้าประสงค์ 
๑ พัฒนำภำคอุตสำหกรรมมีผลิตภำพ และมีกำรใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีระดับท่ี  สูงขึ้น 
๒ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติควบคุมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
๓ พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมยั่งยืน 
๔ ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมมั่งคง และคุณภำพชีวิตที่ดี 
๕ ส่งเสริมสินค้ำทำงกำรเกษตรมีควำมปลอดภัย 
๖ พัฒนำระบบ (Logistics) ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
๑ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภำคอุตสำหกรรม 
๒ กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
๓ ปรับโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
๔ พัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพและยกระดับคุณภำพชีวิต 
๕ พัฒนำกำรเกษตรแบบดั่งเดิม ให้เป็นกำรเกษตรปลอดภัย 
๖ บริหำรจัดกำร กำรเชื่อมโยงคมนำคมและบริกำรระหว่ำงภำค (Logistics) 

3.2  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

 วิสัยทัศนจ์ังหวัดสระบุรี 
“ เป็นฐำนกำรผลิตอำหำร วัสดุก่อสร้ำง ที่มีคุณภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว

ทำงเลือก  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจของจงัหวัด / กลุม่จังหวัด 
1.  น ำภำรกิจของรัฐและนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  ดูแลให้มีกำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและเป็น

ธรรมในสังคม 
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3.  จัดให้มีกำรคุ้มครอง  ป้องกัน  ส่งเสริม  และช่วยเหลือประชำชนและชุมชนที่ด้อยโอกำส  เพ่ือให้
ได้รับควำมเป็นธรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 

4.  จัดให้มีกำรบริกำรภำครัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอภำค  รวดเร็วและมีคุณภำพ 
5.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐบำลหรือท่ี

มีกฎหมำยก ำหนด 

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 

1. ประชำชนอยู่ดีมีสุข  มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรผลิตอำหำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 
3. ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี ภำยใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภำพ 
4. ประชำชนอยู่ดีมีสุขจำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 
             ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1     
กำรผลิตอำหำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่  2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

  ค าขวัญอ าเภอหนองแค 
 “  ระพีพัฒน์เย็นฉ่ ำ   เกษตรกรรมรุ่งเรือง  อุตสำหกรรมลือเลื่อง  เมืองนักพัฒนำ   
 ปวงประชำใฝ่คุณธรรม  ” 
3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอหนองแค 
 อ ำเภอหนองแค  ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอหนองแคให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัดสระบุรี  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 
กำรผลิตอำหำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 นโยบำยกำรพัฒนำอ ำเภอหนองแคในภำพรวม  พอสรุปได้  ดังนี้ 
1.  กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในอนำคตแบบบูรณำกำร 

2.   เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตร / กลุ่มเกษตรกร ให้มีควำมพร้อมใน 

กำรปรับตัวและบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยน 
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3.  ปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงกำรคมนำคมภำยในเขตอ ำเภอ  เพ่ือ 
รองรับกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

4.  เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรพึ่งพำตนเอง 
5.  ป้องกันควบคุมโรค  และส่งเสริมสุขภำพเชิงรุก รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
6.  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ และยกระดับควำมปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
 7.  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและรักษำดุลยภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ 
 8.  ส่งเสริมวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น / ชุมชน  และส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 
การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 

  ผังเมืองรวมเมืองหนองแค  อ ำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  (ปรับปรุงครั้งที่  1)  ได้ก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ในเขตเมืองรวมขนำด  23.5  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  14,687.5  ไร่  
โดยแบ่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตเป็น  10 ประเภท ดังนี้ 

  1. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย  (สีเหลือง)  มีพื้นที่ประมำณ 3,504.37 ไร่ ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนก ำหนดไว้บริเวณเดิมซึ่งเป็น
บริเวณท่ีต่อเนื่องจำกเขตที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 

  2. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง  (สีส้ม) มีพ้ืนที่ประมำณ 855.92 ไร่ ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำและท่ีดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร   ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลง      ตลอดจนก ำหนดไว้บริเวณเดิมซึ่งเป็นบริเวณท่ีต่อเนื่องจำกเขต     
พำณิชย กรรมและท่ีอยู่อำศัยหนำแน่นมำก ได้แก่ บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และบริเวณถนนคันคลองระ
พีพัฒน์ฝั่งซ้ำย 

  3. ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) มีพ้ืนที่ประมำณ 149 ไร่ ก ำหนด
ไว้บริเวณเดิมทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสภำพกำรที่ใช้ดินปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นย่ำนกำรค้ำของชุมชน และมีศักยภำพใน
กำรพัฒนำสูงที่สุด ได้แก่  บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 ฟำกตะวันออก  และบริเวณถนนเศรษฐสัมพันธ์ 

  4. ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ (สีม่วงอ่อน) มีพ้ืนที่ประมำณ 94 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณเดิม
ทั้งหมด ได้แก่ บริเวณด้ำนเหนือของชุมชน บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 

  5. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีพื้นที่ประมำณ 9,026.78 ไร่ ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลง กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพ่ือเป็นกำรรักษำและเสริมสร้ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนหนองแค ได้แก่ บริเวณรอบนอกท่ีโอบล้อมชุมชนเมือง 

  6. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ ำตำล) มีพ้ืนที่ประมำณ 
73 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณเดิมทั้งหมด ได้แก่ บริเวณท่ีมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบังคับใช้ 

  7. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) มีพ้ืนที่
ประมำณ 78.35 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณ  ซึ่งได้แก่  บริเวณสนำมกีฬำ  และเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของสวนสำธำรณะ          
วัดเกำะกลำง อ ำเภอหนองแค 
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  8. ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ (สีเขียวมะกอก) มีพ้ืนที่ประมำณ 68.67 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณเดิม 
ซึ่งประกอบด้วยสถำบันกำรศึกษำของรัฐและเอกชน โดยให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึง
มัธยมศึกษำ ได้แก่  โรงเรียนเทศบำล 5 วัดเกำะกลำง  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยำ”   โรงเรียนเทศบำล 1   นำเริง่
รำษฎร์บ ำรุง  โรงเรียนเทศบำล 4 หนองแคอนุสรณ์  และโรงเรียนเทศบำล 2 วัดเสนำนฤมิตร รวมทั้งก ำหนดเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ของโรงเรียนวัดสหมิตรมงคลฯ 

  9. ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ (สีเทำอ่อน) มีพ้ืนที่ประมำณ 60.03 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณเดิม ซึ่ง
ได้แก่บริเวณท่ีเป็นวัด เช่น วัดเกำะกลำง วัดมงคลทีปำรำม (เกำะลอย) วัดหนองพระบำง และวัดเสนำนฤมิตร ส ำหรับ
พ้ืนที่วัดสหมิตรมงคลฯ  ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดสหมิตรมงคลฯ 

  10. ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) มีพ้ืนที่ประมำณ 
98.38 ไร่ ก ำหนดไว้บริเวณเดิม โดยได้ก ำหนดไว้บริเวณถนนคันคลองชลประทำนฝั่งซ้ำย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่ำกำร
อ ำเภอหนองแค ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองแค สถำนีต ำรวจภูธรหนองแค โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำป่ำสักใต้  
รวมทั้งพ้ืนที่ของชุมสำยโทรศัพท์ทำงไกลหนองแค  โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลหนองแค  และโรงพยำบำลหนองแค 
นอกจำกนี้ ปรับต ำแหน่งที่ตั้งของส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองแคให้ถูกต้อง และยกเลิกพ้ืนที่ส ำนักงำน
สหกรณ์อ ำเภอหนองแค    

กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น 

3.4  นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองแค 
 

ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลหนองแค โดยนโยบำยนี้ตั้งอยู่บนกรอบ และ
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐  ดังนี้ 

           ๑. ด้านเศรษฐกิจ   โดยจะเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้กับชุมชน  โดยยึดหลักควำมพอเพียงและ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง 
            ๑.๑ สร้ำงโอกำสและเพ่ิมช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน 

๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและศักยภำพของประชำชนใน
ชุมชน   

            ๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุน โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 
๑.๔  ก่อสร้ำงตลำดที่ได้มำตรฐำน สะดวก สะอำด ปลอดภัยแก่ผู้ซื้อและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 

 ๒.  ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองแคสู่เมืองที่มำตรฐำนด้ำน
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก สบำยให้กับพ่ีน้องประชำชนซึ่งมีแนวทำงดังนี้ 

  ๒.๑  ก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน สะพำน ทำงเท้ำ  และรำงระบำยน้ ำให้ได้มำตรฐำน 
๒.๒  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้มีควำมสว่ำงครอบคลุมทั่วเขตเทศบำลต ำบล 

หนองแค เพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ้ีน้องประชำชน 
  ๒.๓  ปรับปรุงระบบจรำจร เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำนพำหนะและกำรเดินทำง 
  ๒.๔  จัดสร้ำงสวนสำธำรณะให้สวยงำม เพ่ือเป็นศูนย์รวมกำรพักผ่อนและกำรออกก ำลังกำย 

๒.๕ ก่อสร้ำงปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลให้ดูสวยงำม        
            ๒.๖  ท ำกำรขุดลอกคู คลอง และท่อระบำยน้ ำทุกสำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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           ๓. ด้านสาธารณสุข  จะให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชนในชุมชน 
๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัคร 

สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพตลอดจนป้องกันและควบคุม 

โรค  อันจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในชุมชน 
๓.๓  สนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่  และ อสม. เพ่ือกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

           ๔.  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเพ่ิมมำตรฐำนคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือควำม
ปลอดภัยในชีวิต ตำมหลัก ๓ อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และ อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทำงดังนี้ 

๔.๑  ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มอื่นๆ อย่ำงเป็น 
ธรรมและครอบคลุม 
            ๔.๒  ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยพลังแผ่นดิน 
            ๔.3  ส่งเสริมให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำสทุกครัวเรือนเข้ำถึงปัจจัย ๔ 

           ๕.  ด้านการศึกษา     จะสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรเรียนและกำรศึกษำตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลต ำบลหนองแค 
            ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในชุมชน    

๕.๒  สนับสนุน นม อำหำรเสริมและอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียน 
๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬำ กำร 

แข่งขันทำงวิชำกำรและกำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรพัฒนำ 
๕.๔  จัดหำอำจำรย์เพ่ือมำสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน เช่น ภำษำอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์ กำรกวดวิชำเพ่ือสอบเข้ำเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น    เป็นต้น 

            ๖.  ด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   จะส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของแต่ละศำสนำ
อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทำงดังนี้  

๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศำสนำในชุมชนเช่น กำรท ำบุญในวันพระ 
และกำรท ำบุญในเทศบำลต่ำงๆ 
              ๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงำนประเพณีต่ำง ๆ    

           ๗.   ด้านการบริหาร   จะบริหำรงำน   โดยยึดหลักธรรมำภิบำล   ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร ซึ่งมีแนวทำงดังนี้ 

๗.๑  พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งควำมทันสมัย พร้อมยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ มุง่สู่ 
องค์กรที่เป็นเลิศ 

๗.๒  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริหำรของเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี 
๗.๓  มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรหลำยด้ำนเพื่อให้ประชำชนเลือกได้ เพ่ือกำรตรวจสอบและมี 

กำรปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภำพทันสมัย รวดเร็วทันเหตุกำรณ์ 
๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลและให้ 

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นในรูปของกำรจัดเวทีประชำคมตำมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ  
ร่วมพัฒนำ 
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๗.๕  เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและน ำบริกำรที่ดีสู่ประชำชนด้วยกำรปรับปรุงระบบ 

บริกำรประชำชนให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้น 

          ๘.  ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะด ำเนินกำรอนุรักษ์และดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน  โดยมีแนวทำงดังนี้ 
              ๘.๑ ปรับปรุงระบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูกวิธี 
              ๘.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงำม 
              ๘.๓ บูรณำกำรแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ  เช่น  น้ ำท่วม  ฯลฯ 

๘.๔ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหน 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

           ๙. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว   จะพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองแคให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยยึดถือรูปแบบและวิถีชีวิตของคนหนองแคเป็นหลัก 
              ๙.๑  พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภำพและได้มำตรฐำน 
              ๙.๒  ค้นหำและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ในเทศบำลต ำบลหนองแค 

๙.๓  ส่งเสริมให้มีกำรจัดอบรมและรณรงค์ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วน 
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 
              ๙.๔  จัดท ำเว็บไซต์ต ำบลหนองแค   เพ่ือสนับสนุนเรื่องกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน 

          ๑๐.  ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   จะส่งเสริมให้ประชำชนและเยำวชนในชุมชนได้มีกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำเพ่ือสุขภำพที่ดี 

๑๐.๑  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ และส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร  ให้แก่ 
ประชำชนและเยำวชนในท้องถิ่น 

๑๐.๒  สนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์และสนำมกีฬำในชุมชน  เพ่ือใช้เป็น 
สถำนที่ท ำกิจกรรมออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 
              ๑๐.๓  สนับสนุนและส่งเสริมทีมกีฬำของชุมชนมีจ ำนวนมำกข้ึน 

          ๑๐.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพ่ือ 
แสวงหำควำมรู้ในโลกกว้ำงในเกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำสติปัญญำของเยำวชน 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 

- ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น   

ตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ  พื้นที่เป้ำหมำย  กลุ่มเป้ำหมำย  และ

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต  เทศบำล ฯ  ได้รวบรวมปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  พอสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  ขยำยไหล่ทำงถนนบำงสำย  ท่อระบำยน้ ำ  / ระบบระบำยน้ ำไม่ดีเท่ำท่ีควร  เกิด

ปัญหำน้ ำท่วมขังในเขตเทศบำล  ไฟฟ้ำสำธำรณะช ำรุด  
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 2.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ยังขาดจิตส านึกและความตระหนัก  เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การป้องกันและควบคุมโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก ฯลฯ   การรักษาความ
สะอาดบริเวณถนน  ล าคลองต่าง ๆ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ขาดความรู้ใน การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม      การส่งเสริม
ด้านการรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง  คนไม่มีงานท า 
 4.  ด้านการศึกษา  เด็กไม่สนใจเรียน  บางคนอ่านหนังสือไม่ออก   
 5.  ด้านการท่องเที่ยว  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.  ด้านสังคม  ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นระเบียบของสังคม  และการปราบปรามปัญหา      ยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง  
-ผลกำรวิเครำะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ  เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทำงกำยภำพในมิติพ้ืนที่ 
 ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ต าบลหนองแคในด้านต่าง ๆ  สามารถสรุปในภาพรวมได้  ดังนี้ 

1. พื้นที่ชุมชนต าบลหนองแค เป็นชุมชนที่ส าคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางความเจริญระดับ 
อ าเภอ 

2. พื้นที่ชุมชนมีเส้นทางคมนาคมที่ติดถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน 
พหลโยธิน) ซึ่งตัดผ่านชุมชนจากอ าเภอ ผ่านไปยังอ าเภอเมืองสระบุรีไปทางทิศเหนือ จากแนวถนนดังกล่าว จะ
แบ่งต าบลหนองแคเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน 

3. เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก รวมตัวกันอยู่บริเวณสามแยกของ 
ถนนเศรษฐสัมพันธ์ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ลักษณะการใช้ท่ีดินถนนเศรษฐสัมพันธ์
ประกอบด้วย ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านสะดวกซื้อประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  โลตัสเอ็กซ์เพรส เซเว่น - 
อิเลฟเว่น (7 – eleven)  มินิ Big C  ตลาดสด ร้านอาหาร  ธนาคาร  ฯลฯ  โดยสภาพอาคารจะเป็นโครงสร้าง   
ค.ส.ล.  สูง  2 – 4 ชั้น ลักษณะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ 

4. มีคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานสายส าคัญของชุมชน และยังเป็นคลองที่มีสภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน 

5. มีพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่ทั้งทางด้านเหนือและด้านตะวันตกของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหนองแค  
แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหนองแค แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนหนองแค ในแง่ชองการเป็นศูนย์กลางด้าน
การบริการ การพาณิชยกรรม และการพักอาศัย โดยจะมีการพักอาศัยในชุมชนเมืองหนองแคและเดินทางไปท างาน
ในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ 

6. เป็นเมืองท่ีมีเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเส้นทางท่อส่งน้ ามันใต้ดินจากจังหวัดชลบุรี  
มายังจังหวัดสระบุรี   และโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากทะเลจังหวัดระยองมาผ่านอ าเภอหนองแค  ต าบล  
หินกอง ไปยังอ าเภอแก่งคอยซึ่งเป็นโครงการที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนในการอุตสาหกรรมในพื้นที่อ าเภอหนองแค 

7. มีการก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ได้แก่ พื้นที่บริเวณเกษตรกรรมโอบล้อมชุมชนเมือง เพื่อเป็น 
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และรักษาบริเวณเกษตรกรรมของชุมชน 
 -ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำในปัจจุบัน 
 การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis    มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาข้อมูล
ต่าง ๆ  ของ เทศบาล  เพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงเป้าหมายของการพัฒนาโดยหลัก  
SWOT  คือ  การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  แต่เม่ือแยกแล้วประกอบด้วย   
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ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strenght)  และจุดอ่อน  (Weakness)  กับปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมภายนอกเทศบาล  ได้แก่  โอกาส (Opportunity)  และข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรค (Threaten)  เมื่อ
ใช้หลักการ SWOT  มาพิจารณาแต่ละปัจจัยแล้วสามารถชี้ให้เห็น  ดังนี้ 
 จุดแข็ง  (Strenght) 

1.  เป็นเมืองที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และเป็นเส้นทางลัด ในเส้นทางรอง 
ไปสู่จังหวัดข้างเคียงได้  เช่น อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี , อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก , อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  
  ๒. เป็นศูนย์กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอ าเภอหนองแคโดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ประกอบการ
ค้าในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาดสดคลองระพีพัฒน์  ตลาดนัด  ตลาดคลองถม  เซเว่น – 
อีเลฟเว่น ( 7 - eleven) จ านวน 5  แห่ง /  เทสโก้โลตัสตลาด ( Tesco Lotus Market ) จ านวน 1 แห่ง /  
เทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพรส ( Tesco Lotus Express )  จ านวน 2 แห่ง  เอกภาพ  จ านวน  2  แห่ง    เป็นต้น 
  ๓. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ 
ได้แก่ ขยายถนนลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์  ปรับปรุงถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย/ฝั่งขวา ฯลฯ เพื่อให้การสัญจรไป
มาเป็นไปอย่างสะดวก 
  ๔. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ ามากที่สุดแห่งหนึ่ง ซ่ึงมีคลองระพีพัฒน์ไหลผ่าน ท าให้
ประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ 
  ๕. เป็นเมืองท่ีมีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการต่างๆ ได้แก่ จัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคาร
พาณิชย์ ฯลฯ   ท าให้จัดเก็บรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. เขตเทศบาลต าบลหนองแค มีพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็น  2 ฝั่ง ท าให้การบริการ                                                          
บางส่วนของหน่วยงานภาครฐั / ภาคเอกชน ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ 
  ๒. มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้ย้ายชื่อ / ทะเบียนบ้านมา
อยู่ในเขต ฯ ท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  เช่น เพิ่มปริมาณขยะตกค้าง ปัญหาน้ าเสีย  ฯลฯ 
  ๓. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด เม่ือเทียบกับภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล 
 
 โอกำส (Opportunity) 
  ๑. มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่รอบเขตเทศบาล  คนงานเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล                      
ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย  เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมีงานท าและประกอบอาชีพมากขึ้น ท าให้ปัญหาการว่างงานลดลง 
 
 ข้อจ ำกดั (Threaten) 
  ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น / งบประมาณ  มีจ ากัด 

๒. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  ท าให้ไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  และพันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองแค   
   “ เมืองแห่งกำรพัฒนำ  ประชำรัฐร่วมใจ  บริหำรโปร่งใส  น ำสังคมไทยสู่สำกล” 
 
 พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนกำรสำธำรณสุข   
2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนสังคมสงเครำะห ์
3. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนสำธำรณสุข 
4. กำรพัฒนำและปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
5. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง   
6. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
8. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
9. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศำสนำ  ประเพณี  และกำรท่องเที่ยว 
10.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
11.  ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย 

 จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. กำรคมนำคมมีควำมสะดวก  รวดเร็ว  มีไฟฟ้ำสำธำรณะเพียงพอในกำรสัญจรไป-มำและเกิดควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว 
4. ประชำชนมีอำชีพและรำยได้ที่เพียงพอ 
5. ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพ  สุขภำพแข็งแรง  ได้รับกำรศึกษำและมีส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
6.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

 8.  ส่งเสริมและรองรับกำรขยำยตัวเศรษฐกิจอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแค พ.ศ. 2561 – 2565 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี
 
 
 
 
แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจฯ   
ฉบับท่ี 12 

 
 
                    
   
ยุทธศำสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 
ภำคกลำง 
ตอนบน 1 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
สระบุรี 
 
 
 

ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทนุและกำรทอ่งเที่ยว
ในอุตสำหกรรมทีเ่ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
กระบวนกำรผลิตสนิค้ำและบรกิำรสู่
มำตรฐำนสำกล 

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพ
ตำมวิถีภมูิปัญญำไทย 

เสริมสร้ำงระบบบริกำรสำธำรณะตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและคณุภำพมำตรฐำน 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำร 
พัฒนำคุณภำพชวีิต 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรส่งเสรมิอนุรกัษ์
และฟื้นฟขูนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์
ด้ำนควำมมั่นคง 

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรพฒันำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำค และ
เท่ำเทียมกันทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพฒันำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ยุทธศำสตร์ กำรเสรมิสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทนุ
มนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำง
ควำมเป็นธรรมลดควำม
เหลื่อมล้ ำในสังคม 

ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกจิและ
แข่งขนัได้อย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพือ่
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำม
มั่นคง 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบ 
โลจิสตกิส ์

ยุทธศำสตร์ ด้ำนวทิยำศำสตร ์
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำภำค เมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้ำน และภมูิภำค 

ยุทธศำสตร์ เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตและควำมรว่มมอืกับ
สถำนประกอบกำรและชมุชนฯ 

ยุทธศำสตร์ เสรมิควำมโดดเดน่
ของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค ์

ยุทธศำสตร์  เพิ่มศกัยภำพกำร
จัดกำรมลภำวะสิ่งแวดล้อม กำร
ฟื้นฟูคุณภำพระบบนิเวศของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ /ป่ำสักและ   
ล ำน้ ำสำขำฯ 

ยุทธศำสตร์  พัฒนำเมอืงและกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ (Logistics) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่
กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรส่งเสรมิและ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 กำรส่งเสรมิ
พัฒนำประชำธิปไตยและ
กระบวนกำรประชำสังคม 
 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพและธรรมำภิบำล
ในภำครัฐ 

แบบ ยท.01 



 
 
ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ 
ทต.หนองแค 
 
 
 
 
เป้ำประสงค์ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
                 
 
 
แผนงำนระบบ 
ระบบ E- Laas 
 
 
ผลผลิต / 
โครงกำร   
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำร 
พัฒนำคุณภำพชวีิตตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรส่งเสรมิอนุรกัษ์
และฟื้นฟูศำสนำ ศิลปะ  
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละกำร
ท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่
กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรส่งเสรมิ
พัฒนำประชำธิปไตยและ
กระบวนกำรประชำสังคม 
 

กำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้
ได้มำตรฐำน 

จัดวำงระบบกำร
บริกำรสำธำรณะให้มี
ประสิทธภิำพ 

ส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพของประชำชน
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมคณุภำพชีวิตของ
ประชำชนในด้ำนกำร
สำธำรณสขุ กำรศึกษำ 
และควำมปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินทรัพย์สิน 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพของคนใน
ชุมชนได้เข้มแข็ง พึ่งพำ
ตนเองได้  

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนำอำชีพ
ในชุมชน 

ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้
เพียงพอ 

พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและ
เกิดควำมปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กำรพัฒนำศักยภำพของชมุชน
ให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในด้ำนต่ำงๆ 

พัฒนำขอ้มูลสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีในมีควำม
ทันสมัย 

ยกระดับคุณภำพชวีิตของ
ประชำชนให้สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ 

ยกระดับกำรให้ควำมรู้หรอื
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้แกเ่ดก็ 
เยำวชนและประชำชน 

กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มลภำวะสิ่งแวดลอ้มฯ สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มหรอืสร้ำงรำยได้แก่
ประชำชน 

แผนงำน       
บริหำรงำนทั่วไป 
 

แผนงำนกำรรกัษำ   
ควำมสงบภำยใน 

แผนงำน      
กำรศกึษำ 

แผนงำน    
สำธำรณสขุ 

แผนงำน          
เคหะและชมุชน 

แผนงำน                  
กำรศำสนำวัฒนธรรม

ฯ 

แผนงำน           
กำรพำณิชย์ 

แผนงำน       
งบกลำง 

- พัฒนำ/อบรมบุคลำกร 
- จัดงำนพระรำชพิธีและจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ  ของเทศบำล 
- กำรเลือกต้ังในระดับต่ำงๆ 
- ประชำสัมพันธ์กำรติดต่อ
รำชกำร 
- ถ่ำยโอนภำรกิจต่ำง ๆ 
- ปรับปรุงแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
- เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
ประชำธิปไตยฯ 

ฯลฯ 
 

-  ป้องกันและบรรเทำ             
สำธำรณภัย 
-  จัดควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจรไปมำ 
-  สำยตรวจชุมชนในเขต
เทศบำล 
- ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล
ส ำคัญต่ำง ๆ 

ฯลฯ 

-   ส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถ่ินฯ 
-  ส่งเสริมกิจกรรมทำง
วิชำกำรของโรงเรียน 
- ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำฯ 
- พัฒนำ/อบรมบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ฯลฯ 

- พัฒนำระบบริกำร
สำธำรณสุข 
-  ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
- กำรบริกำรสำธำรณสุข
มูลฐำน 
- กำรรักษำพยำบำล
เบื้องต้น 

ฯลฯ 

- ก่อสร้ำง ขยำย ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสำยต่ำง ๆ 
- พัฒนำกำรเกษตร 
- ปรับปรุงสวนสุขภำพ 
- บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย 
- กำรรักษำควำมสะอำด
ของเมือง 

ฯลฯ 

แผนงำน         
สังคมสงเครำะห ์

- พัฒนำศักยภำพชุมชน 
- จัดอบรมให้ควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำงๆ 
- จัดอบรมวันส ำคัญ
ต่ำงๆ 
- ประชำคมแผนชุมชนฯ 
- รณรงค์/ติดสู้เพื่อ
เอำชนะยำเสพติด 

ฯลฯ 

- จัดงำนประเพณีต่ำงๆ 
- จัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ 
- ส่งเสริมศำสนำฯ 
- แข่งขันกีฬำต่ำงๆ 
- ส่งเสริมกำร            
ออกก ำลังกำย             
เพื่อสุขภำพ 

ฯลฯ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ภำยในตลำดสด
เทศบำล 
- ควบคุม/ป้องกัน
โรคติดต่อของสัตว์ต่ำงๆ 
- พัฒนำงำนสถำนธนำ-
นุบำล 

ฯลฯ 
 

- สงเครำะห์เบี้ย -   
ยังชีพ 
- สมทบเงินกองทุน
ประกันสุขภำพ 
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจรำจร 

ฯลฯ 



3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      วสิยัทศัน์ 

   ยุทธศำสตร ์

   เป้ำประสงค ์

   ค่ำเป้ำหมำย 

     กลยุทธ์ 

     แผนงำน 

“ เมืองแห่งกำรพัฒนำ  ประชำรัฐร่วมใจ  บริหำรโปร่งใส  น ำสังคมไทยสู่สำกล” 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิตตำม 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิอนุรักษ์
และฟื้นฟูศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและกำรท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรภำครัฐสู่
กำรบริหำรจัดกำรที่ด ี

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตยและ
กระบวนกำรประชำสังคม 
 

กำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้ได้มำตรฐำน 

จัดวำงระบบกำร
บริกำรสำธำรณะให้
มีประสิทธิภำพ 

ส่งเสรมิกำร
ประกอบอำชีพของ
ประชำชนและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในด้ำนกำร
สำธำรณสุข กำรศึกษำ 
และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรม - 
ชำติและสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพของคน
ในชุมชนได้เข้มแข็ง 
พึ่งพำตนเองได้  

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และพัฒนำอำชีพ
ในชุมชน 

ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้
เพียงพอ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ 

ระดับควำมส ำเร็จในด้ำนบริกำร
ประชำชน/บริกำรสำธำรณะ 

พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและ
เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กำรพัฒนำศักยภำพของ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
ในด้ำนต่ำงๆ 

พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีให้มีควำม
ทันสมัย 

ยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนให้
สำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มลภำวะสิ่งแวดล้อมฯ 
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมหรือสร้ำง
รำยได้แก่ประชำชน 

ยกระดับกำรให้ควำมรู้
หรือพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ให้แก่เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน 

แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป 
 

แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

แผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนสำธำรณสุข แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ 

แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมฯ 

แผนงำนกำรพำณิชย์ แผนงำน    
งบกลำง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ                   
เทศบาลต าบลหนองแค 
พ.ศ.2558 – 2562 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ยท.03 



บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนกำรศึกษำ  
- เป้าประสงค์      เด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ีได้มำตรฐำน 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบำลที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดฯ เข้ำร่วม 
1.1.2  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้ได้มำตรฐำน จ ำนวนเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ 
1.1.3  ประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์   ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณภำพฯ 
1.1.4  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร/ กีฬำ   จ ำนวนเด็กนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ เพ่ิมข้ึน 
1.1.5  ส่งเสริมกำรเพ่ิมพูนทักษะ   จ ำนวนเครื่องมือเครื่องใช้/สื่อกำรเรียนกำรสอน

เพ่ิมข้ึน 
1.1.6  บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ จ ำนวนอำคำรสถำนที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
1.1.7  ส่งเสริมกำรอบรมหลักสูตร จ ำนวนครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม 
1.1.8  ส่งเสริมและพัฒนำรองรับเศรษฐกิจอำเซียน จ ำนวนโรงเรียนที่เตรียมควำมพร้อม 
  

 หน่วยงานหลัก 
กองกำรศึกษำ  , โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนสังคมสงเครำะห์  
- เป้าประสงค์      ประชำชนได้รับกำรสงเครำะห์ตำมหลักเกณฑ์ฯ  ที่ก ำหนด 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรสงเครำะห์เพ่ิมข้ึน 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมและกำรจัดสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรสงเครำะห์เพ่ิมข้ึน 
1.1.2  ดูแลรักษำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี จ ำนวนผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแล 
1.1.3  ดูแลรักษำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี จ ำนวนผู้พิกำรได้รับกำรดูแล 
1.1.4  ดูแลรักษำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี จ ำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับกำรดูแล 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสวัสดิกำรสังคม 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในด้ำนสำธำรณสุข  
- เป้าประสงค์      ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ ำนวนประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมและกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวนประชำชนที่รับกำรบริกำรเพ่ิมข้ึน 
1.1.2  ดูแลรักษำพยำบำลเบื้องต้น จ ำนวนประชำชนได้รับกำรดูแลรักษำเบื้องต้น 
1.1.3  ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคติดต่อ จ ำนวนชุมชนได้รับกำรส่งเสริมฯ 
1.1.4  กำรฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วย ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ 
1.1.5  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
1.1.6  สนับสนุนกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ จ ำนวนประชำชนที่มีหลักประกันสุขภำพเพ่ิมข้ึน 
1.1.7  ส่งเสริมกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ จ ำนวนบุคลำกร/อสม. ได้เข้ำรับกำรอบรม 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - 4 
แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   กำรพัฒนำและปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
- เป้าประสงค์      เส้นทำงคมนำคม  ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำน 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนถนน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำน  สะดวก รวดเร็วเพ่ิมขึ้น 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณูปโภคฯ จ ำนวนประชำชนที่ได้รับควำมสะดวกเพ่ิมข้ึน 
1.1.2  ก่อสร้ำง/ขยำยถนน ค.ส.ล. , ถนนแอสฟัลท์
ติก ถนนลูกรัง 

จ ำนวนถนนที่ก่อสร้ำง 

1.1.3  ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. จ ำนวนพื้นที่ท่ีก่อสร้ำง 
1.1.4  ซ่อมแซม/ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม จ ำนวนถนนที่ได้รับกำรซ่อมแซม/ปรับปรุง 
1.1.5  ก่อสร้ำง/ปรับปรุงพื้นท่ีในกำรระบำยน้ ำ จ ำนวนพื้นที่ก่อสร้ำง/ปรับปรุง 
1.1.6  บ ำรุงรักษำดูแลสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ จ ำนวนสถำนที่ท่ีได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
1.1.7  พัฒนำกำรบริกำรสำธำรณะ จ ำนวนประชำชนได้ใช้ประโยชน์ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองช่ำง 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง   
- เป้าประสงค์      ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม จ ำนวนชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
1.1.2  รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด ร้อยละเด็ก เยำวชน/ประชำชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพ

ติด 
1.1.3  เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
1.1.4  พัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน จ ำนวนผู้น ำชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
1.1.5  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุนฯ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสวัสดิกำรสังคม  , ส ำนักปลัดเทศบำล  

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - 6 
แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพของประชำชน  
- เป้าประสงค์      ประชำชนมีอำชีพและรำยได้ที่เพียงพอ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนประชำชนที่มีงำนท ำและอำชีพเสริม 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  กำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำอำชีพของชุมชน จ ำนวนชุมชนที่มีอำชีพเพ่ิมขึ้น 
1.1.2  เพิ่มทักษะในกำรประกอบอำชีพ จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วมฝึกทักษะ 
1.1.3  ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร จ ำนวนประชำชนที่เข้ำรับกำรอบรม 
1.1.4  ปรับปรุงสถำนที่ประกอบอำชีพ จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับกำรปรับปรุง 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสวัสดิกำรสังคม  ,  กองคลัง 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - 7 
แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- พันธกิจ   ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร    
- เป้าประสงค์      พัฒนำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มข้ึน 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรทฤษฎีใหม่ จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริม 
1.1.2  พัฒนำศักยภำพของศูนย์บริกำรฯ จ ำนวนครั้งที่จัดประชุมชี้แจง 
1.1.3  ส่งเสริมและเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม 
1.1.4  กำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ จ ำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ด้ำนกำรเกษตรเพิ่มข้ึน 
1.1.5  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้ฯ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุนฯ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองช่ำง  , ส ำนักปลัดเทศบำล  

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - 8 
แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
- เป้าประสงค์      กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับกำรดูแลรักษำเพ่ิมข้ึน 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติฯ จ ำนวนพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
1.1.2  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวนเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ิมขึ้น 
1.1.3  ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จ ำนวนเด็กนักเรียน/ประชำชนที่เข้ำร่วมฯ 
1.1.4  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ ำนวนล ำคลองที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  , กองช่ำง , กองสวัสดิกำรฯ  , ร.ร.เทศบำล 4 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เป้าประสงค์      สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนัก
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ 

1.1.2  กำรบ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับกำรบ ำบัดฯ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  , กองคลัง  , ร.ร.เทศบำล 4 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พันธกิจ   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
- เป้าประสงค์      จัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนพื้นที่ได้รับกำรบริหำรจัดกำร 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

จ ำนวนพ้ืนที่ที่ไดร้ับกำรบริหำรจัดกำร 

1.1.2  พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ จ ำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและการ
ท่องเที่ยว 

 
- พันธกิจ   ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศำสนำ ประเพณีและกำรท่องเที่ยว    
- เป้าประสงค์      สืบสำนวัฒนธรรม/งำนประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป   

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนประชำชนที่ร่วมงำนประเพณีเพ่ิมข้ึน 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันส ำคัญ 

จ ำนวนประชำชนที่ร่วมงำนประเพณี 

1.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมภำยในหน่วยงำน จ ำนวนครั้งที่จัดงำนวันส ำคัญ 
1.1.3  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุน 
 

 หน่วยงานหลัก 
ส ำนักปลัดเทศบำล ,  กองกำรศึกษำ , ร.ร.เทศบำล 3 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  3  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและการ
ท่องเที่ยว 

 
- พันธกิจ   ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศำสนำ  ประเพณีและกำรท่องเที่ยว    
- เป้าประสงค์      ส่งเสริมศำสนำและคุณธรรม/จริยธรรม   

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมศำสนำ  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น   

จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 

1.1.2  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุน 
 

 หน่วยงานหลัก 
ส ำนักปลัดเทศบำล  

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  3  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน   

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมอบรม 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม 
1.1.2  เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
1.1.3  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุน 
 

 หน่วยงานหลัก 
ส ำนักปลัดเทศบำล ,  กองกำรศึกษำ , ร.ร.เทศบำล 4 

     
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      พัฒนำกำรบริหำรงำนคลัง   

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำร 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ปรับปรุงข้อมูลกำรจัดเก็บรำยได้ จ ำนวนครั้งที่ปรับปรุง 
1.1.2  ส่งเสริมและพัฒนำงำน จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม 
 

 หน่วยงานหลัก 
กองคลัง     

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนบุคลำกรที่ด ำเนินกำร 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1.1  ส่งเสริมกำรฝึกทักษะ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม 
1.1.2  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยเหนือ จ ำนวนครั้งที่ให้กำรสนับสนุน 
 

 หน่วยงานหลัก 
ส ำนักปลัดเทศบำล , กองวิชำกำรฯ , กองคลัง ,  กองกำรศึกษำ  , กองสำธำรณสุขฯ , กองช่ำง ,      
กองสวัสดิกำรฯ ,  งำนป้องกันฯ ,  งำนเทศกิจ 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      พัฒนำเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีด ำเนินกำร 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1.1  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวนพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร 
1.1.2  พัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร จ ำนวนชุมชนที่ได้รับข้อมูล 
1.1.3  ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น จ ำนวนครั้งที่ส ำรวจ 
 

 หน่วยงานหลกั 
กองวิชำกำรฯ , กองสวัสดิกำรฯ ,  ร.ร.เทศบำล 3 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนฯ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1.1  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนฯ จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 
1.1.2  ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร จ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำร 
1.1.3  พัฒนำและฝึกทักษะ จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมอบรม 

 
 หน่วยงานหลัก 

ส ำนักปลัดเทศบำล  (งำนป้องกันฯ)  , กองวิชำกำรฯ ,  
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ให้ได้มำตรฐำน 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนครุภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนครุภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน 
1.1.2  บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 

 
 หน่วยงานหลัก 

ส ำนักปลัดเทศบำล , กองวิชำกำรฯ , กองคลัง ,  กองกำรศึกษำ  , กองสำธำรณสุขฯ , กองช่ำง ,                       
กองสวัสดิกำรฯ ,  งำนป้องกันฯ  

 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

- พันธกิจ   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรให้บริกำรสำธำรณะ    
- เป้าประสงค์      ก่อสร้ำง/ปรับปรุงสถำนที่ให้ได้มำตรฐำน 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีด ำเนินกำร 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ก่อสร้ำง/ปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร จ ำนวนพื้นที่ท่ีด ำเนินกำร 
1.1.2  บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 

 
 หน่วยงานหลัก 

ส ำนักปลัดเทศบำล , กองวิชำกำรฯ , กองคลัง ,  กองกำรศึกษำ  , กองสำธำรณสุขฯ , กองช่ำง ,                       
กองสวัสดิกำรฯ ,  งำนป้องกันฯ  

 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 – 20 
แบบ  ยท.03 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
  

- พันธกิจ   ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย    
- เป้าประสงค์      เสริมสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมตำมสิทธิหน้ำที่ 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วม 
   

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1.1  ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วม 
          ทำงกำรเมือง 

จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 

1.1.2  พัฒนำกระบวนกำรประชำสังคม  ภำค -  
          ประชำชน 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีด ำเนินกำร 

 
 หน่วยงานหลัก 

ส ำนักปลัดเทศบำล , กองวิชำกำรฯ (งำนนิติกำร)  ,  กองสวัสดิกำรสังคม 
 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์   เทศบาลต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ยท. 04 

ควำม 
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศำสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 
กลยุทธ ์

ควำมก้ำวหนำ้ 
ของ 

เป้ำหมำย 

 หน่วย หน่วย 

61 62 63 64 65 โครงกำร/กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน 

          

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

พัฒนำ
ศักยภำพ 
บุคลำกรให้
ได้ 
มำตรฐำน 

จ ำนวนครั้ง 
ที่เข้ำร่วม
อบรม 
  

10 10 10 10 10 ส่งเสริมและ
พัฒนำ 
ศักยภำพ
บุคลำกร 
  

จ ำนวน 
บุคลำกรที ่
เข้ำร่วม
อบรม 

ปีละ 10 ครั้ง พัฒนำ/อบรมบุคลำกร 
อบรมพนักงำนครูและ
บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

ง.กำร
เจ้ำหน้ำที ่
งำนนิเทศก์ฯ 
  

ส ำนักปลัดฯ 
กองกำรศึกษำ 
  

            

            

    1 1 1 1 1 เสริมสร้ำง
ทักษะใน 
กำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน 
บุคลำกรที ่
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ปีละ 1 ครั้ง ประเมินคุณภำพฯ ร.ร.เทศบำล 4 กองกำรศึกษำ 

                          

                              

          1 1 1 1 1 สนับสนุนกำร 
ด ำเนินงำนของ 
หน่วยเหนอื 

จ ำนวนครั้ง 
ที่ให้กำร 
สนับสนุน 

ปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนหน่วยงำนอื่น  งำนธุรกำร ส ำนักปลัดฯ 

                          

                            

                                

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที่
เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

พัฒนำกำร
บริหำร 
งำนคลัง 

จ ำนวนครั้ง 
ที่

ด ำเนินกำร 

1 1 1 1 1 ปรับปรุงข้อมูล
กำรจัดเก็บ
รำยได้ 

จ ำนวนครั้ง
ที่ปรับปรุง 

ปีละ 1 ครั้ง พัฒนำกำรจัดเกบ็รำยได ้
ปรับปรุงแผนที่และ
ทะเบียน 
ทรัพย์สิน 

งำนจัดเก็บฯ กองคลัง 

            งำนแผนที่ฯ กองคลัง 

                        

    1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
พัฒนำ 
งำน 

จ ำนวน 
บุคลำกรที ่
เข้ำรับกำร
อบรม 

ปีละ 1 ครั้ง พัฒนำงำนต่ำง ๆ งำนธุรกำร กองคลัง 

                          

                              

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

พัฒนำ
คุณภำพ 
กำรให้บริกำร 

จ ำนวน 
บุคลำกรที่ 
ด ำเนินกำร 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมกำรฝึก
ทักษะ 

จ ำนวน 
บุคลำกรที ่
เข้ำร่วม 

ปีละ 1 ครั้ง จ้ำงเหมำปฏบิัติงำนต่ำง ๆ ทุกหน่วยงำน ส ำนักปลัดฯ 

                    

                      

    1 1 1 1 1 สนับสนุนกำร 
ด ำเนินงำนของ 
หน่วยเหนอื 

จ ำนวนครั้ง 
ที่ให้กำร 
สนับสนุน 

ปีละ 1  ครั้ง อุดหนุนหน่วยงำนอื่น  งำนธุรกำร ส ำนักปลัดฯ 

                        

                            



กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

พัฒนำ
เทคโนโลยี 
ข้อมูล
สำรสนเทศ 

จ ำนวน
พื้นที่ 
ที่
ด ำเนินกำร 

20 20 20 20 20 พัฒนำ
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

จ ำนวน
พื้นที่ 
ที่
ด ำเนินกำร 

ปีละ 20 
ชุมชน 

ระบบกระจำยขำ่วไร้สำย 
(ติดต้ังเพิ่มจุดสัญญำณ) 

ง.
ประชำสัมพันธ ์
  

กองวิชำกำรฯ 

            

                          

    20 20 20 20 20 พัฒนำข้อมูล
ข่ำวสำร 

จ ำนวน
ชุมชน 

ปีละ 20 จัดท ำ/ติดต้ังป้ำย
ประชำสัมพันธ ์

ง.
ประชำสัมพันธ ์

กองวิชำกำรฯ 

                  ของทำง
รำชกำร 

ที่ได้รับ
ข้อมูล 

ชุมชน จัดท ำระบบสำรสนเทศ ร.ร.เทศบำล 3 กองกำรศึกษำ 

          1 1 1 1 1 ส ำรวจข้อมูล
เบื้องต้น 

จ ำนวนครั้ง
ที่ 

ปีละ 1 ครั้ง ส ำรวจ จปฐ. งำนพัฒนำ กองสวัสดิกำร
ฯ 

                      ส ำรวจ     ชุมชน   

                

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 
  

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมใน
กำร 
ด ำเนนิงำนฯ 

จ ำนวน 
บุคลำกรที่ 
เข้ำร่วม 

20 20 20 20 20 ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมในกำร 
ด ำเนินงำนฯ 
ส่งเสริมกำร 
ด ำเนินกำร 
พัฒนำและฝึก
ทักษะ 

จ ำนวน 
ชุมชนที่ 
เข้ำร่วม 
จ ำนวนครั้ง 
ที่
ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 
ประชำชน 
ที่เข้ำร่วม
อบรม 

ปีละ 20ชุมชน ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
ในเขตเทศบำล 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

              

                  

    1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                      

          1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง ฝึกซ้อมดับเพลิงฯ 
ฝึกอบรมฯ อปพร. 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                            

                              

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมใน
กำร 
ด ำเนินงำนฯ 

จ ำนวน 
บุคลำกรที่ 
เข้ำร่วม 
  

20 20 20 20 20 ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมในกำร 
ด ำเนินงำนฯ 
ส่งเสริมกำร 
ด ำเนินกำร 
พัฒนำและฝึก
ทักษะ 
  

จ ำนวน 
ชุมชนที่ 
เข้ำร่วม 
จ ำนวนครั้ง 
ที่
ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 
ประชำชน 
ที่เข้ำร่วม
อบรม 

ปีละ 20ชุมชน ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
ในเขตเทศบำล 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

              

                  

  1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                        

          1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง ฝึกซ้อมดับเพลิงฯ 
ฝึกอบรมฯ อปพร. 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                          

                              

                     



กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมใน
กำร 
ด ำเนินงำนฯ 

จ ำนวน 
บุคลำกรที่ 
เข้ำร่วม 

20 20 20 20 20 ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมในกำร 
ด ำเนินงำนฯ 
ส่งเสริมกำร 
ด ำเนินกำร 
พัฒนำและฝึก
ทักษะ 
  

จ ำนวน 
ชุมชนที่ 
เข้ำร่วม 
จ ำนวนครั้ง 
ที่
ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 
ประชำชน 
ที่เข้ำร่วม
อบรม 
  

ปีละ 20ชุมชน ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
ในเขตเทศบำล 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

              

                  

    1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 
ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ 
ฝึกซ้อมดับเพลิงฯ 
ฝึกอบรมฯ อปพร. 

งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                        

          1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง งำนป้องกันฯ ส ำนักปลัดฯ 

                          

                                

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำ
องค์กร 
และบุคลำกร 
ภำครัฐสู่กำร 
บริหำร
จัดกำรที่ดี 

พัฒนำ
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้ได้ 
มำตรฐำน 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ที่
ได้ 
มำตรฐำน 
เพิ่มขึ้น 

50% 60% 70% 80% 80% พัฒนำเครื่องมือ 
เครื่องใชใ้นกำร 
ปฏิบัติงำน 
บ ำรุงรักษำให้
อยู่ใน 
สภำพที่สมบูรณ์ 

จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ที่ 
เพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 
ครุภัณฑ์ 
ที่ได้รับกำร 
บ ำรุงรักษำ 

ร้อยละ 80 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ทุกหน่วยงำน 
โรงเรียนใน 
สังกัด 
ทุกหน่วยงำน 
โรงเรียนใน 
สังกัด 

กองคลัง 

              กองกำรศึกษำ 

                

  70% 75% 80% 80% 80% ร้อยละ 80 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำง ๆ กองคลัง 

                      กองกำรศึกษำ 

                                

กำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมที ่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน 
  

กำรพัฒนำ
องค์กร 

กำรพัฒนำ
องค์กร 

ก่อสร้ำง/
ปรับปรุง 

จ ำนวน
พื้นที่ 

50% 60% 70% 80% 80% ก่อสร้ำง/
ปรับปรุง 

จ ำนวน
พื้นที่ 
ที่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ 80 ก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ตำ่ง 
ๆ 

ทุกหน่วยงำน กองคลัง 

และบุคลำกร และบุคลำกร สถำนที่ให้ได ้ ที่
ด ำเนินกำร 

          สถำนที่ปฏิบัต ิ     โรงเรียนใน กองกำรศึกษำ 

ภำครัฐสู่กำร ภำครัฐสู่กำร มำตรฐำน             รำชกำร       สังกัด   

บริหำร
จัดกำรที่ดี 

บริหำร
จัดกำรที่ดี 

    70% 75% 80% 80% 80% บ ำรุงรักษำให้
อยู่ใน 

จ ำนวน 
พื้นที่ที่
ได้รับ 
กำร
บ ำรุงรักษำ 
จ ำนวน 
ชุมชนที่ 
เข้ำร่วม 
  
จ ำนวน
พื้นที่ 

ร้อยละ 80 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถำนที่
ต่ำง ๆ 

ทุกหน่วยงำน กองคลัง 

                  สภำพที่สมบูรณ์     โรงเรียนใน กองกำรศึกษำ 

                        สังกัด   

กำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต 
ตำมแนวปรัชญำ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

กำรส่งเสริม
พัฒนำ 
ประชำธิปไตย
และ 
กระบวนกำร 
ประชำสังคม 
  

กำรส่งเสริม
พัฒนำ 
ประชำธิปไตย
และ 
กระบวนกำร 
ประชำสังคม 

เสริมสร้ำง
ควำมรู ้
และกำรมี
ส่วนร่วม 
ตำมสิทธิ
หน้ำที ่

จ ำนวน 
ประชำชน 
ที่เข้ำร่วม 

20 20 20 20 20 ส่งเสริม
กระบวนกำร 
เรียนรู้และกำร
มี 
ส่วนร่วมทำง 
กำรเมือง 
พัฒนำ

ปีละ 20 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำย 

งำนนิติกำร กองวิชำกำรฯ 

           ชุมชน กำรเลือกตั้งในระดับต่ำง 
ๆ 

งำนธุรกำร ส ำนักปลัดฯ 



 
  
  

          กระบวนกำร 
ประชำสังคม  
ภำค 
ประชำชน 
ประชำสังคม  
ภำค 
ประชำชน 
  

ที่
ด ำเนินกำร 
  
ที่
ด ำเนินกำร 

        

                      

      20 20 20 20 20 ปีละ 20 เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ งำนพัฒนำ กองสวัสดิกำร
ฯ 

                  ชุมชน ประชำธิปไตยฯ ชุมชน   

                          

                    ชุมชน ประชำธิปไตยฯ ชุมชน   

                              

                              

 
 


