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บทท่ี  1   
บทนํา 

 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       

“ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  ซึ่งแสดงถึง 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ   

ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา / ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้วย  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างย่ิง
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยกรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพื้นที่การ
ปกครองของตนเองเท่านั้น  แต่ต้องมองให้กว้างอออกไปครอบคุลมเขตพ้ืนที่อื่นด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้การ
วางแผนวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือ
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ต า ม ม า จ า ก เ ข ต พื้ น ที่ เ ห ล่ า นั้ น อ ย่ า ง รู้ เ ท่ า ทั น    
 

สรุปความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มีดังนี ้
 1. เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
 2. เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล 
 3. เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลได้อย่างทั่วถึงและเป็นไป
ตามลําดับความจําเป็นเร่งด่วน 
 
ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
          1)   การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          2)   การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ   
          3)   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 



4)   การกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
5)   การกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
6)   การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 
 

๑ – ๒ 
 

7)  การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
8)   การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์ 
 1)  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 2)  ทําให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 
 3)  ทําให้การพัฒนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
 

 เทศบาลตําบลหนองแค  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ฯ  ในระยะ  5  ปีข้างหน้า
ขึ้น  สําหรับใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองแค  และนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

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

 



บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานสําคญัของเทศบาลตําบลหนองแค 

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

 เทศบาลตําบลหนองแค  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมีประวัติการจัดต้ัง  
ดังน้ีคือ  เทศบาลตําบลหนองแคเดิมช่ือ เทศบาลตําบลหนองตาเด้ียง  จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช  
2483  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2483  สํานักงานเดิมเป็นอาคารไม้ช้ันเดียวซึ่งเช่าจากเอกชน ต้ังอยู่ที่ตลาดหนองแค  
บนคันคลองระพีพัฒน์  ต่อมาเทศบาลตําบลหนองตาเด้ียงได้มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นจากเดิม  เมื่อวันที่ 3  
เมษายน  2499  มีพ้ืนที่จํานวน  5  ตารางกิโลเมตร  และในปีพุทธศักราช  2505  กรมชลประทานได้รื้อห้องแถวบน
คันคลองระพีพัฒน์ทั้งหมด  เทศบาลจึงไปเช่าอาคารเรียนที่โรงเรียนสุกกรีเป็นสํานักงานช่ัวคราว และได้จัดซื้ออาคาร
เรียนดังกล่าวเป็นของเทศบาลเอง  ในปีพุทธศักราช  2508  ได้รื้ออาคารดังกล่าวมาทําการจัดสร้างใหม่ในที่ดินของ
เทศบาล  และในปีพุทธศักราช  2513  อาคารสํานักงานหลังเก่ามีสภาพชํารุดทรุดโทรมมากจึงทําการก่อสร้างอาคาร
ใหม่  โดยขอกู้เงิน ก.ส.ท. จํานวน  600,000  บาท   มาทําการก่อสร้างซึ่งเป็นอาคารสํานักงานหลังปัจจุบันน้ี   โดย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลหนองแค  ประกอบด้วย 

1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ต้ัง / อาณาเขตและเขตการปกครอง 
      เทศบาลตําบลหนองแค ต้ังอยู่ในอําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  โดย
ทางรถยนต์  ประมาณ  86  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 21  กิโลเมตร มีพ้ืนที่  5  ตารางกิโลเมตร  มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังน้ี 

 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตําบลหนองไข่นํ้า  และตําบลหนองปลาหมอ      

อําเภอหนองแค 
ทิศใต้ ติดต่อกับ   ตําบลกุ่มหัก  อําเภอหนองแค 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตําบลหนองจรเข้  อําเภอหนองแค 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตําบลไผ่ตํ่า  อําเภอหนองแค 

        1.2  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

                               สภาพเศรษฐกิจ 
             สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลหนองแค  พบว่ามีลักษณะที่หลากหลายกล่าวคือ มีทั้ง
ประกอบการด้านพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
              สภาพทางสังคม 
             ประชาชนโดยรวม  มีลักษณะของความเป็นไทยโดยด้ังเดิม  รักสงบ  ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  มีความสมัครสมานสามัคคี  ผสมผสานเป็นพวกเดียวกันได้อย่างกลมกลืน  นอกจากน้ี
ประชาชนส่วนใหญ่  ยังได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 



         1.3  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

                                  การคมนาคม / ขนส่ง 
                               การคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลหนองแคส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางรถยนต์   ไม่มี
การคมนาคมทางรถไฟ  ทางอากาศและทางนํ้า  สําหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง  ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งเป็น
สายหลัก  คือ  ถนนหมายเลข  1  หรือถนนพหลโยธิน ส่วนถนนภายในเขตเทศบาลมีถนน ค.ส.ล. จํานวน 105 สาย 
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 รวมระยะทางยาว  34.12  กม.  ถนนลาดยาง/ดินลูกรัง จํานวน  3  สาย  รวมระยะทางยาว 1,599  กม.  และถนน
ซอย/แยกซอยในเขตเทศบาล  จํานวน  108  สาย รวมระยะทางยาว 35.72  กม. 
                             การไฟฟ้า 
      ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
หนองแค  ปัจจุบันมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลตําบลหนองแค 

           การประปา 
                เทศบาลตําบลหนองแค   ได้โอนกิจการการประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533   ขณะน้ีการประปาส่วนภูมิภาคหินกองเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านประปาทั้งหมดในเขตเทศบาล  
เทศบาลตําบลหนองแคเป็นหน่วยงานช่วยประสานในเรื่องการขอขยายเขตนํ้าประปาไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่ ยังไม่มี
นํ้าประปาใช้ในเขตเทศบาล  และมีโรงกรองน้ําต้ังอยู่ที่ตําบลหนองปลิง  อําเภอหนองแค  บนพ้ืนที่  11  ไร่ 

            การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
                การสื่อสารและการโทรคมนาคมที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลหนองแค   คือ  โทรศัพท์  
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานบริการโทรศัพท์หนองแค  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะมีโทรศัพท์
ใช้สูงมากกว่าร้อยละ  90  และมีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  จํานวน 1 แห่ง  สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงในการส่งจดหมาย  พัสดุภัณฑ์  ไปรษณียภัณฑ์  และธนาณัติ  ฯลฯ 
     การจราจร 
            สภาพการจราจรในเขตเทศบาลโดยภาพรวมมีการคมนาคมขนส่งทางบกโดยเส้นทาง
รถยนต์เป็นเส้นทางหลักเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในปัจจุบัน  ถนนที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลหนองแค  คือ.- 
    1. ถนนพหลโยธิน  เป็นเส้นทางผ่านใจกลางเทศบาล  สามารถเดินทางไปกรุงเทพ ฯ  ใช้
เวลาประมาณ  1.30  ช่ัวโมง  และเส้นทางนี้เช่ือมต่อกับถนนมิตรภาพ ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจราจรทั่วไปไม่ติดขัด  แต่หากอยู่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  ซึ่งมีวันหยุด ติดต่อกันหลายวันจะมีปริมาณรถหนาแน่น
มาก  บางครั้งการจราจรจะมีรถติดเป็นระยะทางยาว 
             2.  ถนนเศรษฐสัมพันธ์  เป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธินเข้าสู่ตัวเมืองเป็นถนน  สาย
หลักภายในเขตเทศบาล  2  ฝั่งถนนมีร้านค้า  ตลาดสด  ตลอดจนสถานที่ราชการ  การจราจรในช่วงเช้าและเย็นจะมี
ปริมาณรถหนาแน่น 
             3.  ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย  เป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธิน  ซึ่งทําหน้าที่สายหลัก     
อีกสายหน่ึง  มีการสัญจรไปมาเช่นเดียวกับถนนเศรษฐสัมพันธ์  การจราจรไปมาสะดวก 



          1.4   ด้านเศรษฐกิจ 
                                  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
               ประชากรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม  และการบริการ 
               การเกษตรกรรม 
     เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมือง ทําให้มีพ้ืนที่ทางการเกษตรน้อยพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นสภาพที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์    จึงมกีารประกอบอาชีพด้านการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็น สวนผลไม้  เช่น  ฝรั่ง  
ส้ม  เป็นต้น  เป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศเท่าน้ัน 
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          การพาณิชยกรรม/การบริการ 
              การค้าส่งและค้าปลีก  เป็นแหล่งรายได้ของเทศบาลตําบลหนองแค  โดยมีศนูย์กลาง
การตลาดที่สําคัญ  คือ  ตลาดสดเทศบาลตําบลหนองแค  ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขายสินค้าด้านการเกษตรเป็นหลัก  
เช่น  ผัก  ผลไม้  โดยเป็นสินค้าจากอําเภอหนองแค  และอําเภอใกล้เคียง  ประกอบด้วย 
                                    1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
   ก.  ตลาดสด 4     แห่ง 
                 (เป็นของเทศบาล ฯ  1  แห่ง  เอกชน 3 แห่ง) 
   ข.  ป๊ัมนํ้ามัน    1       แห่ง 
                 (ขอ้มูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2556) 
                                    2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
                                          ก.  สถานธนานุบาล     1       แห่ง 
                                          ข.  โรงฆ่าสัตว์         1       แห่ง 
       3.  สถานประกอบการด้านบริการ 
            ก.  โรงแรม  2 แห่ง 
   ข.  สถานที่ราชการ 9 แห่ง 
   ค.  ธนาคาร           8 แห่ง 
   ง.  ร้านอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  46  แห่ง  (ไมร่วมแผงลอย) 

        1.5  ด้านสังคม 
              ประชากร 
                 เทศบาลตําบลหนองแค  มจีํานวนประชากรในเขตเทศบาลท้ังสิ้น 13,038 คน   แยก
เป็นชาย   6,333  คน  หญิง  6,705  คน  จํานวนบ้าน  5,763  หลัง  จาํนวนครัวเรือน  5,253  ครวัเรือน   ความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  2,607  คนต่อตารางกิโลเมตร  (ข้อมลู ณ  วันที่  31  พฤษภาคม   2556) 



               การศึกษา 
         ในเขตเทศบาลตําบลหนองแค  มีสถาบันการศึกษารองรับความต้องการทางการ
ศึกษา  จํานวน  7  โรงเรียน  แยกเป็น 
        -  สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน  1   โรงเรียน 
            1.    โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
        -  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค  จํานวน  5   โรงเรียน 

1. โรงเรียนเทศบาล  1  นาเริ่งราษฎร์บํารุง 
2. โรงเรียนเทศบาล  2  วัดเสนานฤมิตร 
3. โรงเรียนเทศบาล  3  วัดสหมิตรมงคลฯ 
4. โรงเรียนเทศบาล  4  หนองแคอนุสรณ ์
5. โรงเรียนเทศบาล  5  วัดเกาะกลาง 

        -  สถานศกึษาสังกัดเอกชน   จํานวน   1   โรงเรียน 
                       1.   โรงเรียนกลั่นวิทยา 
 
 

2-4 
 

ข้อมูลจํานวนครู / นักเรียนสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค 
ประจําปีการศกึษา  2556  (ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2556) 

 

โรงเรียน 
จํานวนครูแยกตามลําดับ จํานวน 

ผู้บริหาร 
รวม 

จํานวนนักเรียนแยกตามระดับ 
รวม อนุบาล ประถม มัธยม อนุบาล ประถม มัธยม 

เทศบาล  1  นาเร่ิงราษฎร์บํารุง 5 20 - 3 28 300 580 - 880 

เทศบาล  2  วัดเสนานฤมิตร 2 9 8 2  21 114 139 133 386 

เทศบาล  3  วัดสหมิตรมงคล 2 12 5  2  21 138 191 143 472 

เทศบาล  4  หนองแคอนุสรณ์ 15 36 8   5 64 444 983 205 1,632 

เทศบาล  5  วัดเกาะกลาง 3 12 8 2  25 107 170 110 387 

รวม 27 89 29 14  159 1,103 2,063 591 3,753 

       
                                 ศาสนา    
         ประชาชนท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทางพุทธศาสนา  
จํานวน  5  แห่ง 



               วัฒนธรรมประเพณ ี
                   เทศกาลประเพณีที่สําคัญที่เทศบาลตําบลหนองแคได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  คือ  
งานประเพณีลอยกระทง  ซึ่งเทศบาล ฯ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน   และงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร   ซึ่งเทศบาล ฯ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี  
บริเวณริมคลองระพีพัฒน์    ซึ่งจะมีเรือยาวที่มีช่ือเสียงของจังหวัดต่าง ๆ  มาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือชิงถ้วยพระราชทาน  
และเทศบาลตําบลหนองแค   ได้จัดงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์และผู้สูงอายุ  
ประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา ฯลฯ            
               การสาธารณสุข 

    1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนองแค 
                                          -  รัฐบาล   จํานวน     2  แห่ง 
                                          -  เอกชน   จํานวน     1  แห่ง 
         2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ทต.หนองแค      จํานวน 1   แห่ง       
         3.  ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.หนองแค สาขา 2  จํานวน  1   แห่ง 
         4.  คลีนิคเอกชน                                จํานวน  6   แห่ง 
                                    กีฬา  นนัทนาการ /พกัผ่อน 

1. สนามกีฬาอเนกประสงค์ จํานวน 1 แห่ง 
2. สนามฟุตบอล จํานวน 1 แห่ง 
3. สระว่ายนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
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4. ห้องสมุดประชาชน จํานวน 1 แห่ง 
5. สวนสาธารณะ / สวนหย่อม จํานวน 4 แห่ง 
6. สนามเด็กเล่น จํานวน 6 แห่ง 

 
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         1.  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  2555  (ม.ค.– ธ.ค.) จํานวน   74   ครั้ง 
   -  ไฟไหม้หญ้า  จํานวน  56  ครั้ง (ในเขตฯ 42 ครั้ง นอกเขตฯ 14 ครั้ง) 
   -  ไฟไหม้บ้านพักอาศัย  จํานวน  7 ครั้ง (ในเขตฯ 4 ครั้ง นอกเขตฯ 3 ครั้ง)  
   -  ไฟไหม้โรงงาน  จํานวน  7 ครั้ง (นอกเขตเทศบาล) 
   -  ไฟไหม้โรงเรียน  จํานวน 1 ครั้ง  (นอกเขตเทศบาล)   
   -  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า  จํานวน  1  ครั้ง (ในเขตเทศบาล)  
   -  ไฟไหม้ยานพาหนะ    จํานวน  2  ครั้ง (นอกเขตเทศบาล) 

2. ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 



                                          ผู้เสียชีวิต   -    คน บาดเจ็บ   -  คน  ทรัพย์สินมูลค่า  -  บาท 
         3.  รถดับเพลิง  จํานวน   3    คัน  แยกเป็น 
      ก.  คันที่  1  จุนํ้าได้   6,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2547  (ระพี 1)  
         หมายเลขทะเบียน บน 1601  สระบุรี  ราคา  2,498,000  บาท 
      ข.  คันที่  2  จุนํ้าได้  2,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2525 (ระพี 3) 

       หมายเลขทะเบียน สบน. 5401  สระบุรี  ราคา 1,490,470 บาท 
   ค.  คันที่  3  จุนํ้าได้  4,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2540 (ระพี 4) 
       หมายเลขทะเบียน สบพ. 1251 สระบุรี  ราคา 1,701,300 บาท    

                                    4.  รถบรรทุกนํ้า จํานวน    3     คัน  แยกเป็น 
     ก.  คันที ่ 1  จุนํ้าได้ 6,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2547  (ระพี 2) 

          หมายเลขทะเบียน 83-3243  ราคา  1,460,000  บาท  
      ข.  คันที่  2  จุนํ้าได้   12,000  ลิตร   ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2524 (ระพี 5) 
          หมายเลขทะเบียน 82-4603  ราคา  620,000  บาท 
      ค.  คันที่  3  จุนํ้าได้  6,000  ลิตร  ซื้อเมื่อ  2537  (ระพี 7) 
          หมายเลขทะเบียน  82-4605  ราคา  830,000  บาท 
   5.  รถยนต์ตรวจการณ์  จํานวน  6  คัน  แยกเป็น      
                                            ก. ตรวจการณ์  1  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2525                         
                                               หมายเลขทะเบียน สบน  7254  ราคา  320,000  บาท 
      ข. ตรวจการณ์  2  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2539 
         หมายเลขทะเบียน  ผ.9667  ราคา  750,000  บาท 
      ค. ตรวจการณ์  3  ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2548   
                                               หมายเลขทะเบียน กจ.  357  ราคา 570,000  บาท 
      ง. ตรวจการณ์  4  (รถจักรยานยนต์)   ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2546 
         หมายเลขทะเบียน  กยว  192  ราคา  57,200  บาท 
      จ. ตรวจการณ์  5  (รถจักรยานยนต์)   ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2550 
         หมายเลขทะเบียน  กยว  482  ราคา  29,850  บาท 
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         ฉ.  ตรวจการณ์  อปพร. ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2537 
    หมายเลขทะเบียน  สบ ป  7408 ราคา  300,000 บาท 
   6.  รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์   จํานวน  1   คัน  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2539 
        หมายเลขทะเบียน  สบ.ผ. 82-4604  ราคา  6,490,000  บาท 
   7.  รถยนต์กําเนิดไฟฟ้า จํานวน  1  คัน   ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 
        หมายเลขทะเบียน  83-5474  ราคา  5,443,475   บาท 

   8.  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน   4   เคร่ือง 



   9.  วิทยุสื่อสารติดต้ังประจําที่     จํานวน  2   เครื่อง 
   10. วิทยุสื่อสารติดต้ังยานพาหนะ  จํานวน   10  เครื่อง 
   11. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จํานวน  10 เครื่อง  
   12. เครื่องสูบนํ้า ขนาด 11  แรงม้า  จํานวน  2  เครื่อง 
   13. เครื่องสูบนํ้า ชนิดลากจูง  จํานวน  3  เครื่อง 
   14. เครื่องสูบนํ้าระบบเคร่ืองยนต์เบนซิน  จํานวน  2  เครื่อง  
   13. พนักงานดับเพลิง จํานวน   27  คน  (ไปช่วยราชการจํานวน  2  คน) 
   14. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน  222  คน 
   15. คําร้องต่าง ๆ จากประชาชน รอบปี 2555  (ม.ค. - ธ.ค.)   จํานวน                   
                                               108  ครั้ง   ดังน้ี 
        -  ล้างตลาด, ดันท่อ, ล้างอาคารสถานที่  จํานวน  11  ครั้ง 
                                              ส่งนํ้าบ้านเรือนประชาชน  จํานวน  42  ครั้ง 
        - พรมฝุ่น   จํานวน    -  ครั้ง 
                                              - ตัดต้นไม้  จํานวน  55  ครั้ง 

 
          1.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          ทรัพยากรธรรมชาติ 
    -  ทรัพยากรนํ้า 
        ภายในเขตเทศบาลมีคลองส่งนํ้าไหลผ่าน  มีนํ้าตลอดปี  ส่งผลทําให้ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์  อีกทั้งเป็นแหล่งนํ้าดิบสําหรับใช้ทํานํ้าประปา 
    -  ทรัพยากรป่าไม้ 
       ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลหนองแคไม่มีพ้ืนที่เป็นป่าไม้ 
    -  ทรัพยากรธรณี 
       ในเขตเทศบาลตําบลหนองแคไม่มีทรัพยากรแร่ธาตุที่สําคัญ  

           สิ่งแวดล้อม 

      สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล  สภาพแวดล้อมเป็นพิษยังไม่ถึงขั้นรุนแรงเทศบาล
ได้เตรียมพ้ืนที่สําหรับทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน  คือ  โรงกําจัดขยะเทศบาลตําบลหนองแค   
      ส่วนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลมีปริมาณวันละ  14 ตัน เทศบาลสามารถเก็บ
ขนได้ประมาณร้อยละ 90 – 95  ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  จากน้ันนําไปทิ้งโดยวิธีฝังกลบ    
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ในโรงกําจัดขยะเทศบาล  ซึ่งมีเน้ือที่ 18 ไร ่ 3 งาน 18  ตารางวา  อยู่ที่ตําบลหนองจรเข้  อําเภอหนองแค ห่างจาก
เทศบาลประมาณ  2  กิโลเมตร 



       สําหรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในการรักษาความสะอาด  มีดังน้ี 
   -  รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด  4.0  ลบ.หลา จํานวน  2  คัน 
   -  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ความจุ  6 ลบ.หลา  จํานวน   1   คัน 
                                    -  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ความจุ 8 ลบ.เมตร  จํานวน   1   คัน  
   -  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 10.0 ลบ.หลา  จํานวน   1   คัน 
                                    -  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 10.0 ลบ.เมตร  จาํนวน  1   คัน 
   -  รถบรรทุก  6  ล้อ  แบบยกคอนเทนเนอร์  ขนาด 4.0 ลบ.เมตร  
       จํานวน 1  คัน 
   -  รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด 128  แรงม้า (แบคโคตัก)  จํานวน 1  คัน 
   -  รถเกรดขยะ  ขนาด  121 แรงม้า (ตีนตะขาบ)  จํานวน   1   คัน 
       -  รถดูดสิ่งปฏิกูล  จํานวน     1    คัน 
   -  รถดัมพ์  10  ล้อ   จํานวน     1    คัน 
   -  รถปิคอัพตรวจงาน  จํานวน     2    คัน  
   -  รถบรรทุกขยะ 6  ตัน 6  ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน   1   คัน 
       -  รถบรรทุกนํ้าช่วยดับเพลิง 6 ล้อ  จํานวน  1  คัน  (หมายเลขทะเบียน  
                                      82-4602 โอนจากงานป้องกัน ฯ)                          
         1.7  ด้านการเมืองการบริหาร 
                โครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่องเทศบาล 
               องค์กรเทศบาลตําบลหนองแคประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1   คน  รอง-
นายกเทศมนตรี   2  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน และคณะสมาชิก
สภาเทศบาล  ประกอบด้วย  สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกขึ้นตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545   สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาฯคนหน่ึง  ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล   ซึ่งเทศบาลตําบลหนองแคมีสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน 12  คน  และสมาชิกสภา ฯ ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งคราวละ  4  ปี 
        นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค    มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากราษฎรตาม
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 

         อัตรากําลังพนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
         -  พนักงานเทศบาล  จํานวน   76 คน 
         -  ลกูจ้างประจํา  จํานวน   14 คน 
         -  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   57 คน 
         -  ลกูจ้างประจํา ตําแหน่งภารโรง  จํานวน  7  คน 
         -  พนักงานจ้าง  (โรงเรียนในสังกัดฯ)  จํานวน  7  คน 
             (ข้อมลู  ณ  เดือนมถิุนายน  2555) 

        การแบ่งส่วนราชการ 



        เทศบาลตําบลหนองแค   แบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ  ดังน้ี 
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  1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  หรือกิจการที่มิได้
กําหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานการเจ้าหน้าที่ 
       1.2  ฝ่ายปกครอง 
   -  งานทะเบียนราษฎร์ฯ 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานเทศกิจ 
  2.  กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและการวางแผน  และงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -  งานธุรการ 

2.2 ฝ่ายบริหารงานและเผยแพร่ 
   -  งานนิติการ 
   -  งานประชาสัมพันธ์ 
  3.  กองคลัง  มีหน้าที่เก่ียวกับการเงินและบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  
งานผลประโยชน์  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.1  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
    -  งานผลประโยชน์ 
    -  งานแผนที่และภาษีฯ 
   3.2  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    -  งานการเงินและการบัญชี 
    -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  4.  กองช่าง  มีหน้าที่เก่ียวกับการผังเมืองและโยธา  การสาธารณูปโภค และงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     -  งานธุรการ 
   4.2  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
     -  งานวิศวกรรม 
     -  งานสถาปัตยกรรม 



     -  งานผังเมือง 
   4.3  ฝ่ายการโยธา 
     -  งานสาธารณูปโภค 
     -  งานสวนสาธารณะ 
                                   - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
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                                   -  งานศูนย์เครื่องจักร 
  5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับงานสาธารณสุข และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   5.1  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
        -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        -  งานรักษาความสะอาด 
        -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข    
   5.2  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
              -  งานส่งเสริมสุขภาพฯ 
         -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
              -  งานสัตวแพทย์ 
   5.3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          -  งานธุรการ  
  6.  กองการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   6.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
        -  งานธุรการ      
   6.2  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
        -  งานการเจ้าหน้าที่ 
   6.3  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
        -  งานการเงินและบัญชี 
        -  งานพัสดุ 
   6.4  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
          -  งานนิเทศการศึกษา 
        -  งานกิจการนักเรียน 
                         - งานกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  7.  กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่เก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                  



       7.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
        -  งานพัฒนาชุมชน 
                                 7.2  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
     -  งานธุรการ 
     -  งานสังคมสงเคราะห์ ฯ 
  8.  การดําเนินการกิจการพาณิชย์  กิจการพาณิชย์ที่เทศบาลดําเนินการ คือ สถานธนานุ-
บาล  ซึ่งให้บริการประชาชนในการรับจํานําทรัพย์สิน  อัตราดอกเบ้ียตํ่า 
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริการ 
       ในเขตเทศบาลมีคณะกรรมการชุมชนย่อย เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
บริการ  ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล  จํานวน  20  ชุมชน  คือ 
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 นอกจากน้ีเทศบาลตําบลหนองแค ยังได้มีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายประชาชนให้เป็นสมาชิกของ
ประชาคมเมือง  ตามโครงสร้างของประชาคมเมือง  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้แผนงานด้านชุมชน   
 ข้อมูลการจัดต้ังชุมชน / จํานวนประชากรของแต่ละชุมชน   

ชุมชน 
ประชากร 

รวม 
จํานวน จัดต้ังเม่ือ 

ชาย หญิง ครัวเรือน พ.ศ. 
1. ชุมชนระบายสิบ 383 407 790 195 2536 
2. ชุมชนวัดเสนาฯ 343 333 676 188 2537 
3. ชุมชนหัวสะแก 213 212 425 106 2542 
4. ชุมชนสวนอ้อย 250 258 508 161 2535 
5. ชุมชนหนองพระบาง 452 474 926 262 2532 
6. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 433 425 858 226 2543 
7. ชุมชนวังสะพาน 287 314 601 255 2542 
8. ชุมชนหนองบอน 216 235 451 83 2542 
9. ชุมชนเมืองแก้ว 222 254 476 314 2544 
10. ชุมชนดาวเรือง 145 160 305   106 2537 
11. ชุมชนหนองแคเก่าฯ 397 380 777 159 2542 
12. ชุมชนหนองก้าง 257 276 533 244 2542 
13. ชุมชนสายชมพัฒนา 345 340 685 401 2547 
14. ชุมชนเศรษฐบํารุง 328 356 684 180 2547 
15. ชุมชนโรงเรียนนาเริ่งร่วมใจ ฯ 537 515 1,052 471 2548 



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

    (ข้อมลู  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2556) 
 3. การคลังเทศบาล  (ย้อนหลัง  3 ปี) รวมเงินอุดหนุน 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
รายรับจริง 86,821,499.92 93,178,196.74 94,248,780.45 
รายจ่ายจริง 77,146,518.05 86,073,916.01 85,766,876.96 
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การจัดเก็บรายได้ของท้องถ่ิน (ย้อนหลัง  3  ปี) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,919,383 4,419,607.80 4,471,826 
ภาษีบํารุงท้องที่ 223,604.70 212,921.48 211,246.60 
ภาษีป้าย 1,666,526 1,750,473 1,979,622 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,429,044.52 2,682,154.47 2,018,872.22 

 

 4.  การดําเนนิการพฒันาและแก้ไขปัญหาในระยะท่ีผ่านมา 
       1)  การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองแค  และการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง   
รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านจังหวัดสระบุรี  อําเภอหนองแค  และ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จํากัด 
       2)  ด้านสังคม  เช่น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ , ผู้สูงอายุ  
และผู้ป่วยเอดส์  เป็นต้น 



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

     
    
 



บทท่ี  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแค 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และมีอิสระในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การ
บริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

 แนวนโยบายสําคัญของรัฐบาล   

1.  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

 2.  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

 3.  นโยบายเศรษฐกิจ 

 4.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 5.  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 7.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 8.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

                       นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

2. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 

3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ํา 

5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. การฟื้นฟูความสัมพันธ์นานาประเทศ 



7.  การดูแลประชาชนจากปัญหาเงินเฟ้อและน้ํามัน 

8. การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

9. การปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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10. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

11. การยกระดับราคาสินค้าเกษตร 

12. การเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

15. การจัดทําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

 16.     การเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมือง 

 

นโยบายสําคญั   9  ข้อ 

เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญและนํามาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณฯ 

( ปีงบประมาณ  2556 – 2557 )  ประกอบด้วย 

1. ครัวไทยสู่ครัวโลก 

2. อาหารฮาลาล 

3. การเพิ่มผลผลิต  SMEs 

4. ระบบโลจิสติคส์  ( Logistics) 

5. การกัดเซาะชายฝ่ัง 

6. การค้ามนุษย์ 

7. โครงการหลวง 

8. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ ( GIN ) 

9. การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 



ยุทธศาสตร์ประเทศ  ( Country Strategy ) 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 

2. บริบทใหม่ของโลกใน  20 ปี ข้างหน้า 

3. กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและย่ังยืน 

4. การบูรณาการ การดําเนินงานตามกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและย่ังยืน 

5. การจัดทํารายละเอียด  เป้าหมาย  แนวทาง  ระยะเวลาและหน่วยงานหลัก /  

หน่วยงานร่วม 
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3.2  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุร ี
“ เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ

ท่องเที่ยวทางเลือก  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
1.  นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
3.  จัดให้มีการคุ้มครอง  ป้องกัน  ส่งเสริม  และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนทีด่้อย

โอกาส  เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
4.  จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  รวดเร็ว

และมีคุณภาพ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐบาลหรือที่มีกฎหมายกําหนด 
 

เป้าประสงคใ์นภาพรวมของจังหวัดสระบุร ี

1. ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
4. ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 



 
             ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระบุร ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

  

 
 คําขวัญอําเภอหนองแค 
 

 “  ระพีพัฒนเ์ย็นฉํ่า   เกษตรกรรมรุ่งเรอืง  อุตสาหกรรมลือเล่ือง  เมืองนักพัฒนา   
 ปวงประชาใฝ่คุณธรรม  ” 
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3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอหนองแค 
 อําเภอหนองแค  ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอหนองแคให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดสระบุรี  ดังนี้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 

 นโยบายการพัฒนาอําเภอหนองแคในภาพรวม  พอสรุปได้  ดังนี้ 

1.  การบริหารจัดการน้ําในอนาคตแบบบูรณาการ 

2.   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตร / กลุ่มเกษตรกร ให้มีความพร้อมใน 

การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
3.  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมภายในเขตอําเภอ  เพื่อ 



รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
4.  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 
5.  ป้องกันควบคุมโรค  และส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ และยกระดับความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
 7.  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและรักษาดุลยภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 8.  ส่งเสริมวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น / ชุมชน  และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน 
 

3.4  นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลหนองแค 
 

ได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองแค โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่บน
กรอบ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐  ดังนี้    

           ๑. ด้านเศรษฐกิจ   โดยจะเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  โดยยึดหลักความ
พอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
            ๑.๑ สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
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๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของ

ประชาชนในชุมชน   
            ๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

๑.๔  ก่อสร้างตลาดที่ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้ซื้อและผู้จําหน่ายสินค้า 

           ๒.  ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแคสู่เมืองที่
มาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก สบายให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

๒.๑  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า  และรางระบายน้ําให้ได้ 
มาตรฐาน 

๒.๒  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุม 



ทั่วเขตเทศบาลตําบลหนองแค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี้น้องประชาชน 
๒.๓  ปรับปรุงระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะและ 

การเดินทาง 
๒.๔  จัดสร้างสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและ 

การออกกําลังกาย 
๒.๕ ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม        

            ๒.๖  ทําการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ําทุกสายอย่างต่อเนื่อง 

           ๓. ด้านสาธารณสุข  จะใหก้ารสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน 
๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันและควบคุม 

โรค  อันจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน 
๓.๓  สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่  และ อสม. เพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

           ๔.  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก ๓ อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และ อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้ 

๔.๑  ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มอื่นๆ อย่างเป็น 
ธรรมและครอบคลุม 
            ๔.๒  ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน 
            ๔.3  ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทุกครัวเรือนเข้าถึงปัจจัย ๔ 

           ๕.  ด้านการศึกษา     จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนและการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค 
            ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในชุมชน 
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๕.๒  สนับสนุน นม อาหารเสริมและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 
๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬา การ 

แข่งขันทางวิชาการและการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา 
๕.๔  จัดหาอาจารย์เพื่อมาสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน เช่น ภาษาอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์ การกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น    เป็นต้น 



            ๖.  ด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   จะส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
แต่ละศาสนาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางดังนี้  

๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชนเช่น การทําบุญในวันพระ 
และการทําบุญในเทศบาลต่างๆ 
              ๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ    

           ๗.   ด้านการบริหาร   จะบริหารงาน   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

๗.๑  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มุ่งสู่ 
องค์กรที่เป็นเลิศ 

๗.๒  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของเทศบาลเป็นประจํา 
ทุกปี 

๗.๓  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้านเพื่อให้ประชาชนเลือกได้ เพื่อการตรวจสอบและมี 
การปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ ร่วมคิด     
ร่วมทํา ร่วมพัฒนา 

๗.๕  เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบ 

บริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 

          ๘.  ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จะดําเนินการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  โดยมีแนวทางดังนี้ 
              ๘.๑ ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
              ๘.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม 
              ๘.๓ บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  น้ําท่วม  ฯลฯ 

๘.๔ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ๙. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว   จะพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแคให้เป็นต้นแบบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยึดถือรูปแบบและวิถีชีวิตของคนหนองแคเป็นหลัก 
              ๙.๑  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน 
              ๙.๒  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ในเทศบาลตําบลหนองแค 

3 – 7 
๙.๓  ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วน 



ร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
              ๙.๔  จัดทําเว็บไซต์ตําบลหนองแค   เพื่อสนับสนุนเร่ืองการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

          ๑๐.  ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   จะส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้มีการ
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี 

๑๐.๑  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  ให้แก่ 
ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น 

๑๐.๒  สนับสนุนให้มีการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาในชุมชน  เพื่อใช้เป็น 
สถานที่ทํากิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
              ๑๐.๓  สนับสนุนและส่งเสริมทีมกีฬาของชุมชนมีจํานวนมากขึ้น 

 

        ๑๐.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อ 
แสวงหาความรู้ในโลกกว้างในเกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน 
 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบาล ฯ  ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน  พอ
สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ขยายไหล่ทางถนนบางสาย  ท่อระบายน้ํา  / ระบบระบาย
น้ําไม่ดีเท่าที่ควร  เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาล  ไฟฟ้าสาธารณะชํารุด   
 2.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ยังขาดจิตสํานึกและความตระหนัก  เฝ้าระวังและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การป้องกันและควบคุมโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก ฯลฯ   
การรักษาความสะอาดบริเวณถนน  ลําคลองต่าง ๆ 
 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ขาดความรู้ใน การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาด
ย่อม    การส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง  คนไม่มีงานทํา 
 4.  ด้านการศึกษา  เด็กไม่สนใจเรียน  บางคนอ่านหนังสือไม่ออก   
 5.  ด้านการท่องเที่ยว  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.  ด้านสังคม  ยังมีปัญหาเร่ืองความไม่เป็นระเบียบของสังคม  และการปราบปราม
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis    มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาข้อมูลต่าง 



ๆ  ของ เทศบาล  เพื่อนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงเป้าหมายของการพัฒนาโดยหลัก  
SWOT  คือ  การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  แต่เม่ือแยกแล้วประกอบด้วย  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

๓ – ๘ 
เทศบาล  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strenght)  และจุดอ่อน  (Weakness)  กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก
เทศบาล  ได้แก่  โอกาส (Opportunity)  และข้อจํากัดหรือปัญหาอุปสรรค (Threaten)  เม่ือใช้
หลักการ SWOT  มาพิจารณาแต่ละปัจจัยแล้วสามารถชี้ให้เห็น  ดังนี้ 
 จุดแข็ง  (Strenght) 

1.  เป็นเมืองที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และเป็นเส้นทางลัด ในเส้นทางรอง 
ไปสู่จังหวัดข้างเคียงได้  เช่น อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี , อําเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก ,    
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  
  ๒. เป็นศูนย์กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอําเภอหนองแคโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้ประกอบการค้าในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาดสดคลองระพีพัฒน์  ตลาดนัด   
ตลาดคลองถม  เซเว่น – อีเลฟเว่น ( 7 - eleven)  เทสโก้โลตัสตลาด ( Tesco Lotus Market )      
เทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพรส ( Tesco Lotus Express )  เป็นต้น 
  ๓. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมพื้นที่ ได้แก่ ขยายถนนลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์  ปรับปรุงถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย/ฝั่งขวา 
ฯลฯ เพื่อให้การสัญจรไปมาเป็นไปอย่างสะดวก 
  ๔. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ํามากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคลองระพีพัฒนไ์หล
ผ่าน ทําใหป้ระชาชนใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ 
  ๕. เป็นเมืองที่มีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการต่างๆ ได้แก่ จัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร 
อาคารพาณิชย์ ฯลฯ   ทําให้จัดเก็บรายได้สู่ท้องถิ่นมากข้ึน 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. เขตเทศบาลตําบลหนองแค มีพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็น  2 ฝั่ง ทําให้การบริการ                            
บางส่วนของหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ 
  ๒. มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจํานวนมาก ซึ่งไม่ได้ย้ายชื่อ / ทะเบียน
บ้านมาอยู่ในเขต ฯ ทําให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  เช่น เพิ่มปริมาณขยะตกค้าง ปัญหาน้ําเสีย  ฯลฯ 
  ๓. งบประมาณในการบริหารงานมีจํากัด เม่ือเทียบกับภารกิจความรับผิดชอบของ
เทศบาล 
 โอกาส (Opportunity) 
  ๑. มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่รอบเขตเทศบาล  คนงานเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล                      
ทําให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย  เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชน 



 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมีงานทําและประกอบอาชีพมากขึ้น ทําให้ปัญหาการ
ว่างงานลดลง 
 ข้อจํากัด (Threaten) 
  ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น / งบประมาณ  
มีจํากัด 

๒. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  ทําให้ไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

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



บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

 เทศบาลตําบลหนองแค  ได้ยึดแนวนโยบายของรัฐบาล  วิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและอําเภอ  เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทศบาล  ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลหนองแค   
  “ บริหารโปร่งใส  ใส่ใจบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ชาวประชาร่วมพัฒนา  
รองรับเศรษฐกิจอาเซียน ” 
 

4.2 พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. จัดวางระบบการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสาธารณสุข  การศึกษา และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 
7. ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพในชุมชน 
8. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

 4.3  จุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอในการสัญจร

ไป-มาและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
5. ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณภาพ  สุขภาพแข็งแรง  ได้รับการศึกษาและมีส่งเสริม

การเรียนรู้ 
6.  อนรุักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



7.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ 
 8.  ส่งเสริมและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจอาเซียน 
 



4.3 จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแค 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย  (Targets) 
(Goals) (Kpis) (Baseline  Data) 57 - 61 57 58 59 60 61 

การบริหารจัดการที่ดี 1)  บุคลากรในเทศบาลได้รับการ 1)  บุคลากรในเทศบาล 90% 60% 65% 70% 80% 90% 
 ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ฝึกอบรมมีเพียงพอร้อยละ40       
 2)  ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 2)  ประชาชนพึงพอใจในการ 90% 60% 70% 80% 90% 90% 
 ในการบริการของเทศบาล บริการของเทศบาล       
 3)  ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ข่าว- 3) ประชาชนในเขตเทศบาล 80% 60% 65% 70% 75% 80% 
 สารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ที่รับรู้ข่าวสารการจัดซื้อ       
  จัดจ้างของเทศบาล       
 4)  ระยะเวลาที่ให้บริการประชาชน 4)  ระยะเวลาที่ให้บริการ 90% 70% 75% 80% 85% 90% 
 ลดลง ประชาชนลดลง       
         
การคมนาคมมคีวามสะดวก 1)  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ 1)  ครัวเรือนทีม่ีการคมนาคม 100% 80% 85% 90% 95% 100% 
รวดเร็ว   คมนาคมสะดวก  รวดเร็ว สะดวก  รวดเร็ว  มีร้อยละ         
  95  ของครัวเรือนทั้งหมด       
ไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ 1)  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับ 1)  ครัวเรือนทีไ่ด้ใช้ประโยชน์ 100% 80% 85% 90% 95% 100% 
 ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะ จากไฟฟ้าสาธารณะ ม ี       
  ร้อยละ  95  ของครัวเรือน       
  ทั้งหมด       



น้ําประปาใช้เพียงพอ 1)  ร้อยละของครัวเรือนที่มี
น้ําประปาใช้ 

1)  ครัวเรือนทีม่ีน้ําประปาใช้  
ร้อยละ  95  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

100% 80% 85% 90% 95% 100% 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย  (Targets) 
(Goals) (Kpis) (Baseline  Data) 57 - 61 57 58 59 60 61 

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 1)  ร้อยละของประชาชนที่ให้ความ 1) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 80% 60% 65% 70% 75% 80% 
และการท่องเที่ยว ร่วมมือและพึงพอใจในการจดังาน วัฒนธรรมประเพณี       
 ประเพณี        
 2)  นักเรียน  ข้าราชการ  และ 2)  จัดกิจกรรมวันสําคัญของ 35  งาน 7  งาน 7  งาน 7  งาน 7  งาน 7  งาน 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ศาสนาและวันสําคัญต่าง ๆ       
 วันสําคัญต่าง ๆ        
 3)  นักเรียน  ข้าราชการ  และ 3)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่อง- 90% 70% 75% 80% 85% 90% 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เที่ยวภายในเขตจังหวัดสระบุรี       
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว อําเภอและเทศบาล       
ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ 1)  จํานวนครั้งที่จัดการอบรม 1)  ประชากรที่ได้รับการฝึก 10  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 2  ครั้ง 
ที่เพียงพอ  อบรม       
 2)  จํานวนกลุม่แม่บ้านที่มีอาชีพ 2)  ร้อยละของกลุ่มแม่บ้านม ี 80% 60% 65% 70% 75% 80% 
 เสริม อาชีพเสริม       
ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ 1)  ร้อยละของจํานวนประชากรที่ม ี 1)  ประชากรมีหลักประกัน 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
สุขภาพแข็งแรง  ได้รับการศึกษา หลักประกันในการรับบริการ ในการรับบริการสาธารณสุข       
และมีการส่งเสริมการเรียนรู ้ สาธารณสุข        



 2)  เยาวชนและประชาชนไม่ยุ่ง 2)  ประชาชนที่ยุ่ง 100% 90% 90% 95% 95% 100% 
 เกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติดลดลง 

 
 
 
 
 

      

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย  (Targets) 
(Goals) (Kpis) (Baseline  Data) 57 - 61 57 58 59 60 61 

ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ 3)  จํานวนของผู้พิการ  คนชรา   3) ร้อยละของผู้พิการ คนชรา   100% 90% 90% 95% 95% 100% 
 ชีวิตที่ดี  / ได้รับการศึกษา ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ยากไร้ได้รับการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ยากไร ้       
และมีการส่งเสริมการเรียนรู ้ สงเคราะห์ ได้รับการสงเคราะห ์       

(ต่อ) 4)  จํานวนวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 4)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 
 การเรียนการสอนและสื่อการเรียน        
 การสอน        
 5)  จํานวนกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะ 5)  พนักงานครูและนักเรียน ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
 การเรียนการสอนให้แก่พนักงานครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม       
 และนักเรียนในสังกัดเทศบาล        
 6)  จํานวนอาคารสถานที่ที่ก่อสร้าง 6)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 5  แห่ง 
 ปรับปรุงให้เพียงพอต่อการเรียน        
 การสอน  รวมทั้งจัดทําสถานศึกษา        
 ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ        
 เรียนการสอน        



 7)  คณะครูได้นําเทคนิคและ 7)  ส่งครูเข้ารบัการอบรม ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
 เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ       
 การสอน        
 8)  ประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ดี  

กินดี  และมีความสุข 
8)  ร้อยละของประชาชนใน
เขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 

100% 90% 90% 95% 95% 100% 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย  (Targets) 
(Goals) (Kpis) (Baseline  Data) 57 - 61 57 58 59 60 61 

ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ 9)  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 8)  มีการประเมินคุณภาพ 90% 70% 75% 80% 85% 90% 
สุขภาพแข็งแรง  ได้รับการศึกษา ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน การเรียนการสอนของ       
และมีการส่งเสริมการเรียนรู ้  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล       

(ต่อ) 10)  ร้อยละของเด็ก  เยาวชนและ 9)  เด็ก  เยาวชนและ 100% 70% 75% 80% 90% 100% 
 ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการเล่น ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการ       
 กีฬาและกิจกรรมเสริมหลักสตูร เล่นกีฬาและกจิกรรมเสรมิฯ       
 11) ร้อยละของร้านอาหารและ 10) ร้านอาหารและแผงลอย 90% 70% 80% 85% 90% 90% 
 แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ ที่เข้าเกณฑ์อาหารสะอาด       
  รสชาติอร่อย  ร้อยละ  60       
 12)  เด็ก  เยาวชนและประชาชน 11)  เด็ก  เยาวชนและ ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี 
 ในท้องถิ่นใช้เวลาว่างในการ ประชาชนใช้เวลาว่าง       



 ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย       
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1)  จํานวนลําคลองที่ได้รับการ 1)  ประชาชนพึงพอใจในการ 100% 70% 75% 80% 90% 100% 
และสิ่งแวดล้อม พัฒนา พัฒนาลําคลอง       
 2)  จํานวนพื้นที่สวนสาธารณะ / 2) จํานวนพื้นที่สวนสาธารณะ 4  แห่ง 4  แห่ง 4  แห่ง 4  แห่ง 4  แห่ง 4  แห่ง 
 สวนสุขภาพ/สวนหย่อมที่ได้รับการ สวนสุขภาพ/สวนหย่อม       
 พัฒนา  ก่อสรา้ง  ปรับปรุง        
 บํารุงรักษา  

 
 
 
 
 
 

      

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพืน้ฐาน เป้าหมาย  (Targets) 
(Goals) (Kpis) (Baseline  Data) 57 - 61 57 58 59 60 61 

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3)  สถานที่กําจัดขยะถูกหลัก 3)  สถานที่กําจัดขยะถูกหลัก 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 
และสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) สุขาภิบาล สุขาภิบาล  ม ี 1  แห่ง       
 4)  โรงงานที่ไม่ทําให้เกิดปัญหา 4)  ร้อยละของโรงงานที่ทําให้       

 น้ําเสีย เกิดปัญหาน้ําเสียลดลง       

 5)  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับ 5)  ครัวเรือนทีไ่ด้รับบริการ 100% 80% 85% 90% 95% 100% 
 บริการจัดเก็บและกําจัดขยะ จัดเก็บและกําจัดขยะมี       
  ร้อยละ  95  ของครัวเรือน       
  ทั้งหมด       



 6)  ร้อยละของผู้ประกอบการ 6)  ร้อยละของผู้ประกอบการ 100% 80% 85% 90% 95% 100% 
 ฆ่าสัตว์ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ฆ่าสัตว์มีความรู้และปฏิบัติ       
  ตนได้ถูกต้อง       
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 1)  สัดส่วนเครือ่งมือเครื่องใช้ 1)  ร้อยละเครือ่งมือเครื่องใช้ 90% 70% 80% 85% 90% 90% 
ให้บริการสาธารณะ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติราชการทันสมัย อุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้ปฏิบัติ       
 เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ราชการไม่เพียงพอและ       
  เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน       
 2)  มีระบบการให้บริการที่ดีและ 2)  ร้อยละประชากรได้รับ 100% 80% 85% 90% 95% 100% 
 ทันสมัยมากขึน้ ความสะดวกในการรับบรกิาร       
ส่งเสริมและรองรับการขยายตัว 1)  ประชาชนในเขตเทศบาล   1)  ร้อยละประชากรมีรายได้ 90% 70% 80% 85% 90% 90% 
เศรษฐกิจอาเซยีน มีรายได้และมงีานทํา และมีงานทํา       
 2)  สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า 2)  ร้อยละของผู้ประกอบการ 90% 70% 80% 85% 90% 90% 
 และผู้ประกอบการภายในเขต ทางการค้าต่าง ๆ  มีการ       
 เทศบาล ขยายตัวดีขึ้น       
 



บทท่ี  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 1.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
พอเพียง 2.  การส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม   

     สงเคราะห์ 
 3.  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข 
 4.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ                           
 5.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 6.  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ   

     ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
 8.  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 9.  การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด 

     เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  
2.  การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

 2.  สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา     
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
     สิ่งแวดล้อม 

  
3.  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา  ศิลปะ   1.  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี      ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสําคัญ 
และการท่องเที่ยว 2.  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  



  
 
 
 
 

5 - 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

1.  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 
     ของท้องถิ่น 

 2.  พัฒนาระบบบริหารงานคลัง 
 3.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการดําเนินงาน    
     ของเทศบาล 

 6.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 7.  ก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ 
  
5.  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม 
     ทางการเมือง 

 2.  พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 
     ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบ   
     ประชาธิปไตย 

 3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม  
     ภาคประชาชน 

  
 
 
 
 



บทท่ี  6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏบิตัิและการตดิตามประเมินผล 

 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  กําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคดัเลือก  จํานวนสามคน 
 -  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 -  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 -  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จํานวนสองคน 
 -  ผู้ทรงคุณวฒุิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 
มีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 1.  กาํหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 
 4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  2  ส่วน
หลักคือ 
 1.  กระบวนการติดตาม  เป็นการติดตามผลในช่วงการดําเนินงานตามแผนหรือเป็น
การติดตามผลข้ันกลางของแผนว่าเป็นไปตามแผนท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการดําเนนิงานที่จะสามารถนําไปสู่การ
บรรลุตามแผนที่กาํหนดไว้ได้ 



 2.  กระบวนการประเมินผล  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ส้ินสุดการดําเนินงานตามแผน  ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้หรือไม ่
 
 
 
 

6 -  2 
 
ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
 
 เทศบาลตําบลหนองแค  ได้กําหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  ติดตามการปฏิบัติตามแผนในรอบ  6  เดือน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2552  ถึง  
31  มีนาคม  2553 
 2.   ติดตามการปฏิบัติตามแผนในรอบ  6  เดือน  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2553  
ถึง  30  กันยายน  2553 
 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล  โดยคํานึงถึงการดําเนินงานของเทศบาล
ในแต่ละปี  ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



บทท่ี  6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 
การติดตาม (Monitoring) 

 การติดตามจะทําให้ทราบว่า  ขณะที่ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ถึงระยะใด
แล้ว  มีการดําเนินการในช่วงใด  ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 

การประเมินผล (Evaluation) 

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)  
และตัวชี้วัด  (Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ 

1.  การกําหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 
6 ข้อ 28  ซึ่งเทศบาลตําบลหนองแค  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก  จํานวนสามคน 
 -  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 -  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 -  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  พร้อมทั้งมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนด 

2.  การกําหนดข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองแค  จะได้
มีการพิจารณากําหนดแนวทาง  และวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่างน้อยปี
ละ  1  คร้ัง 

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


	0หน้าปกแผนยุทธศาสตร์
	1สารบัญ
	บทที่  1  บทนำ
	บทที่  2 
	บทที่  3
	บทที่  4
	บทที่  5
	บทที่  6  การนำแผนไปปฏิบัติ
	บทที่ 6 ต่อท้าย

