ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(2558 – 2560)

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560)
****************************


1.1 ลักษณะของแผนสามปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ พัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและ วิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจา ปี โดยนา
โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา งบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วของประชาชน
นร่วม


1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 

1.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีและการจัดทา
งบประมาณประจาปี
2.เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีสอดคล้องและสามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
 1.3

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ทั้งหมด
7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี 

การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา พิจารณาอย่างรอบรอบให้
เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่ง ผลในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจา นามาตัดสินใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทพยากร
รั
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
****************************


1. สภาพทั่วไป 


1.1 ที่ตั้ง 

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เป็นเทศบาลตาบลหนึ่งในจานวน 2 เทศบาลตาบล 2 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ของอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ทางทิศใต้ข องอาเภอห้วยกระเจา ประมาณ 500
เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตาบลวังไผ่ อาเภอห้วยกระเจา
ติดต่อกับ ตาบลดอนตาเพชร อาเภอพนมทวน
ติดต่อกับ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
ติดต่อกับตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย
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1.2 เนื้อที่ 

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
143,750 ไร่


เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

1.3 ภูมิประเทศ 

สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ปุาเขาเหมาะสาหรับใช้ในการทานา ทาไร่ และการเลี้ยงสัตว์
เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และไก่พื้นเมือง


1.4 สภาพภูมิประเทศ 

เนื่องจากสภาพการณ์ที่ทรัพยากรปุาไม้ถูกทาลายไปมากมีผลกระทบต่อดุลภาพทางธรรมชาติเกิดภาวะ
อากาศวิปริต ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แห้งแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด ช่วงกลางวันถึงค่าอากาศจะร้อน
อบอ้าว ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแห้งแล้ง
 1.5

จานวนหมู่บ้าน 
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีจานวนหมู่บ้านในเขต ทต.จานวน 21 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูาสาธุการ
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
หมู่ที่ 16 บ้านดอน
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
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1.6 ประชากร
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ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 พบว่าตาบลห้วยกระเจา มีประชากรรวมทั้งสิ้น8,899 คน จานวนชาย
4,401 คน จานวนหญิง 4,498 คน จานวนครอบครัวทั้งตาบลห้วยกระเจา มี3,023 หลังคาเรือน(ข้อมูล ณ วันที่ 1
พฤษภาคม2557) ขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประม
าณ 3 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย30 คน /
ตารางกิโลเมตร ตารางแสดงจานวนประชากร จานวนหลังคาเรือน
ตารางเปรียบเทียบจานวนประชากร
หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น

ปี พ.ศ. 2555
ชาย
หญิง รวม

ปี 2556
ชาย หญิง รวม

ชาย

ปี 2557
หญิง

รวม

1 บ้านซ่ อง

206

217

423

207

216

423

206

218

424

2 บ้านห้วยกระเจา

354

392

746

352

380

732

352

381

733

3 บ้านห้วยกระเจา

388

405

793

396

403

799

395

399

794

4 บ้านดงตาอินทร์

255

226

481

256

262

518

259

258

517

5 บ้านเขากรวด

153

143

296

154

145

299

155

147

302

6 บ้านหัวอ่าง

395

407

802

393

396

789

419

406

825

7 บ้านเขาศาลา

258

270

528

264

269

533

261

272

533

8 บ้านทัพพระยา

283

260

543

284

262

546

285

261

546

9 บ้านไผ่งาม

226

229

455

226

232

458

223

229

452

10 บ้านอุดมสุข

207

219

426

210

221

431

208

221

429

11 บ้านทุง่ มังกระหร่า

158

164

322

161

167

328

164

167

331

12 บ้านพยอมงาม

155

169

324

158

169

327

158

170

328

13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ

102

107

209

99

110

209

101

109

210

14 บ้านทุง่ ใหญ่

231

249

480

236

247

483

238

249

487

15 บ้านไพรงาม

166

186

352

169

187

356

170

184

354

16 บ้านดอน

123

112

235

122

115

237

121

114

235

17 บ้านโกรกสมอ

135

111

246

138

110

248

138

109

247

18 บ้านโกรกแสลบ

153

157

310

157

158

315

157

156

313

19 บ้านทุง่ คูณ

109

130

239

111

129

240

112

130

242

20 บ้านทุง่ ประดู่

113

145

258

113

146

259

113

145

258

21 บ้านดอนสว่าง

165

174

339

166

173

339

166

173

339

4,472 8,807 4,372 4,497 8,869

4,401

4,498

8,899

รวม

4,335
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จานวนครัวเรือน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านซ่อง
บ้านห้วยกระเจา
บ้านห้วยกระเจา
บ้านดงตาอินทร์
บ้านเขากรวด
บ้านหัวอ่าง
บ้านเขาศาลา
บ้านทัพพระยา
บ้านไผ่งาม
บ้านอุดมสุข
บ้านทุ่งมังกระหร่า
บ้านพยอมงาม
บ้านกรอกฟูาสาธุการ
บ้านทุ่งใหญ่
บ้านไพรงาม
บ้านดอน
บ้านโกรกสมอ
บ้านโกรกแสลบ
บ้านทุ่งคูณ
บ้านทุ่งประดู่
บ้านดอนสว่าง

จานวนครัวเรือน
120
287
327
168
93
373
149
171
120
148
103
93
75
163
102
71
121
106
76
68
89
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 


2.1 การประกอบอาชีพ 

ประชากรตาบลห้วยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างและ
ค้าขาย เป็นต้น
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามครัวเรือนทั้งตาบลมี
ดังต่อไปนี้
ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้ อยละ 4.44 ของจานวนครัวเรือนทั้ง
ตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 95.56 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 2.35
2.1.1 การเกษตรกรรม
ตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 68,281 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่นา
25,959 ไร่
- ที่ไร่
39,854 ไร่
เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่สาคัญได้แก่
1. ปลูกข้าว
17,500 ไร่
2.ข้าวฟุาง
300 ไร่
3.ปาล์มน้ามัน
1,000 ไร่
4. ปลูกมันสาปะหลัง 25,015 ไร่
5. ปลูกอ้อย
15,000 ไร่
6. ข้าวโพด
500 ไร่
7. แตงโมเมล็ด
100 ไร่
8. งาดา
100 ไร่
9.ยางพารา
410 ไร่
พื้นที่ว่างเปล่า จานวน 2,471 ไร่
2.1.2 การปศุสัตว์
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุก ร แพะ แกะ เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่เนื้อ
ไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นตาบลที่มีจานวนโคมากที่สุดใน
ประเทศไทย
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2.1.3 แรงงาน
จานวนประชากรในวัยแรงงานของตาบลห้วยกระเจา พบว่าเป็นแรงงานในครัวเรือน
รองลงมา ได้แก่ แรงงานจ้างมาจากเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตาบลใกล้เคยซึ่งไม่มีที่ดินทากิน
เป็นของตนเอง และว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นแรงงานในภ าคอุตสาหกรรม
การบริการค้าขาย รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนแรงงานที่เหลือเป็นแรงงานที่มีการว่างงาน สตรีวัยเจริญพันธ์
ที่มีภาวะในการเลี้ยงดูแลทารก ส่วนการเคลื่อนย้ายออกของแรงงานตาบลห้วยกระเจา ไปยังที่ต่าง ๆ ส่วนมากจะไป
รับจ้างในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นการรับจ้างเป็นช่าง , กรรมกร, งานบ้าน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนย้ายออกทั้ง
แบบถาวรและแบบชั่วคราว
2.1.4 ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตาบลห้วยกระเจา พ.ศ. 2556 มีดังนี้
- ปลูกอ้อย
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
6,800 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกมันสาปะหลัง
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกข้าว
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร่
นอกจากนี้ตาบลห้วยกระเจา มีการเลี้ยงสัตว์จากสถิติการเลี้ยงสัตว์ของตาบลห้วยกระเจา พ.ศ.
2556 มีดังนี้
- ไก่เนื้อ
ประมาณ
140,063 ตัว
- ไก่พื้นเมือง
ประมาณ
19,002 ตัว
- ไก่ไข่
ประมาณ
37 ตัว
- เป็ดเทศ
ประมาณ
954 ตัว
- โค
ประมาณ
7,060 ตัว
- กระบือ
ประมาณ
147 ตัว
- สุกร
ประมาณ
1,518 ตัว
- แพะ
ประมาณ
572 ตัว
- แกะ
ประมาณ
290 ตัว
2.1.5 รายได้
จากสถิติรายได้การประกอบอาชีพของตาบลห้วยกระเจาใน ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ
- รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ

2556 มีดังนี้
30,000 บาท/ปี
25,000 บาท/ปี
63,600 บาท/ปี
20,000 บาท/ปี
15,000 บาท/ปี
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- ปั๊มน้ามัน
1
- โรงสี
7
- ร้านสะดวกซื้อ 1
ธนาคาร ธกส. 1
ธนาคารออมสิน 1

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3. สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา

ตาบลห้วยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านอนุบาลห้วยกระเจา
2. โรงเรียนบ้านซ่อง
3. โรงเรียนบ้านไพรงาม
4. โรงเรียนบ้านเขากรวด
5. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
6. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
7. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดจานวน 11 แห่ง ดังนี้
1. วัดห้วยกระเจา
2. วัดบ้านซ่อง
3. วัดทัพพระยา
4. วัดพยอมงาม
5. วัดไผ่งาม
6. วัดสวนมะม่วง
7. วัดไพรงาม
8. วัดเขากรวด
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษ์ไพบูลย์
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- สานักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
สานักสงฆ์ทุ่งใหญ่

3.3 สาธารณสุข
ตาบลห้วยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง แบ่ง
เขตดังนี้
(1) โรงพยาบาลห้วยกระเจาฯดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
1.2 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
1.3 หมูที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
1.4 หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
1.5 หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทัพพระยา ดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
1.2 หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
1.3 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
1.4 หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
1.5 หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
1.6 หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
(2 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไพรงาม ดูแลพื้นที่ดังนี้
2.1 หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
2.2 หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
2.3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
2.4 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
2.5 หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
2.6 หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูาสาธุการ
2.7 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
2.8 หมู่ที่ 16 บ้านดอน
2.9 หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
2.10 หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า 100%

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจภูธรห้วยกระเจา 1 แห่ง
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4.การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม

- ถนนลาดยาง จานวน 3 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดินสายบ่อพลอย – อู่ทอง หมายเลข 3342
2. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3363 สายดอนแสลบ – ช่องด่าน
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายบ้านซ่อง - พนมทวน

4.2 การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 10 ตู้

4.3 การไฟฟ้า

- ชาวบ้านในตาบลมีไฟฟูา ใช้ประมาณ 90%

4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ

- บึง , หนอง 1 แห่ง

4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึน้ และใช้การได้
-



ฝาย
บ่อน้าตื้น
บ่อบาดาล
ระบบประปา
อ่างเก็บน้า
สระน้า

จานวน
3 แห่ง
จานวน 85 แห่ง
จานวน 10 แห่ง
จานวน 15 แห่ง
จานวน
4 แห่ง
จานวน 19 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจามี ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ประเภท ภูเขา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหิน รวมถึงการขุดตักดินลูกรังในเขตพื้นที่
หลายแห่ง

5.2 มวลชนจัดตัง้

- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 รุ่น 103 คน
- อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน 2 รุ่น 200 คน
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6. ศักยภาพในตาบล 
ก. ศักยภาพของเทศบาลตาบล
(1) จานวนบุคลากร
จานวน 64
1.1 ข้าราชการการเมือง
จานวน 17
1.1 ข้าราชการประจา
จานวน 47
ตาแหน่งในสานักงานปลัดเทศบาลตาบล
ตาแหน่งในกองคลัง
ตาแหน่งในกองช่าง
ตาแหน่งในกองการศึกษา

คน
คน
คน แยกได้ดังนี้
15
คน
9
คน
14
คน
9
คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร (สมาชิก ทต.และพนักงานเทศบาล)
ประถมศึกษา
4
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
25
อนุปริญญา
1
ปริญญาตรี
25
ปริญญาโท
9
(3) รายได้ของเทศบาลตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน
รายได้ที่เทศบาลตาบลจัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ที่ ทต. หาได้เอง

36,317,432.30
1,852,124.68
17,686,797.62
16,778,510
-

คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข. ศักยภาพชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
21 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
21 กลุ่ม
2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
เป็นพื้นที่ที่สามารถทาการเกษตรได้อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ปลูกมันสาปะหลัง
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงจึงเกิดปัญหาน้าท่วมน้อย ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว
สามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ และรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ ๓
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
************************


๑. ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลที่ผ่านมา 

๑.๑ การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพและ
รายได้และกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพ
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยสนับสนุนกองทุน หมุนเวี ยนระดับอาชีพในหมู่บ้าน ผ่าน
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โดยประสานหน่วยงานที่มีความพร้อมและจัดฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ราษฎร
ที่สนใจ
- อุดหนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในเขตตาบลห้วยกระเจา
- โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชน/กลุ่ม
อาสาสมัครสตรี
- โครงการ 108 อาชีพแก้จน

๑.๒ การดาเนินการด้านสังคม

- โครงการเฝูาระวังปูองกันปัญหายาเสพติดและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
สถานที่ราชการแบบบูรณาการ
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอห้วยกระเจา สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
- โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
- โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
- โครงการชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สุขภาพที่ดี
- โครงการจัดงานสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ
- โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วม เป็นต้น
- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ปูองกันฝุายพลเรือน-ค่าตอบแทนวิชาการ
- โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร
- โครงการอุ่นไอรัก ฟูมฟักสมาชิกใหม่
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- โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
- โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

๑.๓ การดาเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

- โครงการก่อสร้างระบบเสียงประกาศตามสาย หมู่ที่ 5,8,9,13,14,19,20
- โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6

-

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรบดอัดแน่น หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
โครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายวังกระจ่า – หนองครก หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ที่ 6
โครงการเสริมกระสอบทรายกั้นฝายน้าล้น อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 12 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูาสาธุการ
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. สายศาลพ่อปูุ – บ้านนายชะลอ สืบศักดิ์
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 19 เชื่อมต่อหมู่ที่ 17
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมูที่ 18
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางหล่อ เที่ยงธรรม
โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 18
โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 20
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 13
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 3,6และ 8
โครงการซ่อมท่อน้าเข้าสระน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ต่อเติมประตูระบายน้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
โครงการซ่อมท่อระบายน้า หมู่ที่ 7
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 4
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
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- ขุดร่องน้าทางเข้าสระเก็บน้าเพื่อผลิตน้าประปาฯ หมู่ที่ 10
- ขุดสระเก็บน้าเพื่อผลิตเป็นน้าประปา หมู่ที่ 18
ขุดลอกรางระบายน้า หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพะยอมงาม
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
- โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูาสาธุการ
- โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
- โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
- โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

๑.๔ การดาเนินงานด้านพัฒนาการเกษตร
- โครงการ “ส่งเสริมแลขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนแบบยั่งยื น)
- โครงการขุดสระเก็บน้าเพื่อผลิตน้าประปา หมู่ที่ 18
- โครงการพืชพันธุ์ดี ชีวีเกษตรกร

๑.๕ การดาเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้า
ได้จัดโครงการน้าสะอาดสาหรับดื่ ม โครงการน้าเพื่อการเกษตร และการอุปโภคอย่างทั่วถึง โดยการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดาเนินการขุดสระ และพัฒนาระบบน้าบาดาล ระบบ
ประปาซึ่งในปัจจุบัน ทางเทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้ดาเนิ นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และ
จะขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในหมู่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการต่อไป

๑.๖ การดาเนินงานด้านสาธารณสุข

- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก
- จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ฉีดยาปูองกันไข้หวัดนก – วัคซีนปูองกัน
พิษสุนัขบ้า เป็นต้น
- พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
- อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐาน อ.ส.ม. จานวน ๒๑ หมู่บ้าน
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เช่น การวางแผนครอบครัว , การปูองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร, การตรวจมะเร็งเต้านม – มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ

๑.๗ การดาเนินการ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการประเพณีวันลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
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- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของประชาชนภายในตาบลห้วยกระเจา
- โครงการเส้นทางสู่ความสาเร็จ บัณฑิตน้อย
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

๑.๘ การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

- ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ ดิน น้า ให้มีการใช้
อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด

๑.๙ การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
- ส่งเสริมกิจกรรมการประชาคม เพื่อการระดมความคิดในตาบล หมู่บ้าน จัดให้มีการรณรงค์
-

การเลือกตั้งทุกระดับ
พัฒนาการเมืองภาคประชาชน โดยจัดให้มีเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน สนับสนุนการดาเนินงาน
ของประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ ทต. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้และตรวจสอบความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชนร่วมทา
แผนพัฒนา ทต.ให้ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนโดยจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ตามจุดที่สาคัญ
มีการตั้งสมาชิกสภา ทต.ให้เป็นคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านส่งเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการองค์กรแห่งความสุข
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การดาเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ” การกาหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่สาคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ) ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถ
จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุ่งพัฒนา
เศรษฐ กิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไข ด้าน
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ทาให้เกิดการกระจายการบริหารจัดการ ประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแล ะประพฤติผิดมิชอบอย่างมีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

การดาเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น
นาหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอเภอ
า และนโยบายสาคัญของรัฐบาลโดยยึดแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองมาเป็นกรอบและแนวทางในการกหนดนโยบายของท้
า
องถิ่นโดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอนาจหน้
า าที่
ภารกิจของเทศบาลตาบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวที
ประชาคมท้องถิ่น ซึง่ นามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อกหา นดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาทั้งนี้ ได้
ผ่านกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 -2562) เป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน นาไปสู่การปฏิบัติตามลาดับ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
ประเมินผลเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิพ.ศ.2548
่น
ทุกขั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่ม
ของท้องถิ่นจึงมีแผนแม่บทและแผนดาเนินงาน รองรับการนาไปปฏิบัติอย่างชัดเจน
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในการจัดทา แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตา บลห้วยกระเจา ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและ
ฝุายต่าง ๆ ในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อเป็นการระดมความคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในหลายๆ ฝุายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ดาเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคม โดยทางเทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้ออกประชุมประชาคม
หมู่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้านการพัฒนาการเกษตรปศุสัตว์และการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความเข็มแข็งของชุมชน
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

และความต้องการของประชาคมในด้านอื่นๆ เมื่อได้ ดาเนินการประชุมประชาคมครบทั้ง 21 หมู่บ้าน
แล้ว จึงจัดประชุมประชาคมในระดับตาบลเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการในภาพรวมของตาบลอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตาบล เพื่อหารือการจัด ทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 2560) ของเทศบาล ตาบลห้วยกระเจา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประชุมประชาคม
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ของ
นโยบายการพัฒนาเทศบาล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประชุม นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการจัดลาดับ
ความสาคัญของยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนา จากการกาหนดลาดับความสาคัญของโครงการและกิจกรรม
ที่จะต้องดาเนินการใน 3 - 5 ปีข้างหน้า และในแต่ละปีของการพัฒนา
จากผลการประชุมประชาคมที่ผ่านมา นามาสรุปปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ความต้องการของ
ประชาชน ได้ดังนี้

20
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
1.ถนนเพื่อการลาเลียงผลการผลิตทาง
ทุกหมู่บ้าน
-การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง
การเกษตรไม่เพียงพอทาให้การ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
ลาเลียงผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง
-การพัฒนาระบบขนส่งการลาเลียง
ผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิตออก
สู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค
2.เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
ม.17
-การกระจายอานาจให้แก่องค์กร
หมู่บ้านต่างๆไม่สะดวกในการติดต่อ
ม.11
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่น
เพื่อรับบริการจากหน่วยงานราชการ
ม.12
เป็นหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ประชาชนจะ
มารับบริการมากขึ้น จาเป็นอย่างยิ่ ง
ที่ต้องพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความสะดวก
3.ขาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
หมู่บ้านที่ยังไม่มี -น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
ระบบประปา/ ปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต
ในฤดูแล้งจะรุนแรงมาก
สระน้า/แหล่งน้า ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ
4.ระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึงโดย เฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน และ
ไฟฟูาเข้าไม่ถึง

ทุกหมู่บ้าน

5.ไฟฟูาสาธารณะยังไม่เพียงพอ
สาหรับจุดที่มีความจาเป็นต้องติดตั้ง

ทุกหมู่บ้าน

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
สาคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาสาหรับพื้นที่ห่างไกล
คู่สายไฟฟูา
-ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น
การติดตั้งไฟฟูาสาธารณจะสามารถ
ลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง
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สภาพปัญหา
1. ขาดระบบบริหารการจัดการน้าที่ดี
เนื่องจาก พบว่าพื้นที่ประสบภัยแล้ง
อย่างรุนแรง

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
พื้นที่เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน

ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่
ไม่คุ้มค่า แหล่งน้านับว่ามีประโยชน์มากกว่า
เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค หากแต่
ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ประโยชน์ในด้านต่างๆนานับประการ

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
1.ประชาชน มีความยากจนมีภาระหนี้สิน
จานวนมากเนื่องจากยังขาดการวางแผนการ
ประกอบอาชีพที่ดี
2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทาการเกษตร
ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
หรือชุมชน

ปัญหาด้าน
การเกษตร
3.การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
และการส่งเสริม ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญในระบบ
อาชีพ
เศรษฐกิจของชุมชน

4.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน การลงทุน
ประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์
5.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง ของ
ประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอาใจใส่หรือ
สนใจกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐทาให้
โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความสาเร็จ

ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-การสร้างระบบบริหารจัดการน้า
ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับ
ปัญหาน้าท่วมหรือขาดแคลนน้าได้
ดีที่สุด ไม่ ว่าจะเป็นการสร้างที่กัก
เก็บน้าการสร้างระบบชลประทาน
การสร้างระบบระบายน้า
-การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้า จะช่วยให้ชุมชนรู้จัก
วิธีการหารายได้ พึ่งตนเอง พึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะ
เป็นทางออกที่สาคัญของโลกใน
อนาคต

พื้นที่
เป้าหมาย

แนวโน้มในอนาคต

ทุกหมู่บ้าน

-ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต ประ จาวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทาอยู่
รอดในสังคมค่าครองชีพสูงขึ้น

ทุกหมู่บ้าน

-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพาการเกษตรตาม
ฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

ทุกหมู่บ้าน

-ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงาน และผลผลิต

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

-การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็ง และยั่งยืน
-โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับชุมชน
จะประสบความสาเร็จ มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติ
ของแต่ละชุมชน
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ชื่อปัญหา

ปัญหาด้านสาธารณสุข
และสวัสดิการสงเคราะห์

สภาพปัญหา
1.ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการปูองกันโรคระบาดต่างๆ
ทาให้ยากแก่การปูองกัน
2.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย
3.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ถูก
ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล ทาให้ต้อง
ดารงชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบาก

ชื่อปัญหา

ปัญหาด้านการศึกษา การ
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
การกีฬาและนันทนาการ

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
พื้นที่เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

สภาพปัญหา
พื้นที่เป้าหมาย
1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
หมู่ 1,16,7,12
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี้
2.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ทุกหมู่บ้าน
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษา
นอกระบบ ทาให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง
ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
3.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง
4.ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว
ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต
ประจาวันเปลี่ยนแปลง การวางแผน
ชีวิตที่ดีจะทาอยู่รอดในสังคม
-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียว
ไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง
-ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจจะบีบรัดให้แต่ละคน
มุ่งเอาตัวรอด และเห็นแก่ตัว

แนวโน้มในอนาคต
-สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จาเป็นและ สาคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กว่าจะมีความรู้ก้าวไกลเท่าทันต่อ
โลกเพียงใด
-การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอก
ระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
สร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ใน
ชุมชน ทาให้เกิด การค้นพบศักยภาพ
ของตนเอง
-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ
สูญหายไปหากไม่มีการดารงรักษาไว้
-การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ
มากขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือ การกีฬา
จะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้
จึงสมควรที่จะมีการสนับสนุนการเล่น
กีฬาในทุกรูปแบบ

22
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60
ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
1.พื้นที่ปุาเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู
2.พื้นที่ปุาสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก
การบุกรุกถางปุา

ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

3.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
กาลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท
หากไม่มีการวางแผนที่ดีจะกลายเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไข
4.สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัก

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
พื้นที่เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

หมู่ 6

5.การทาลายดิน /ชั้นดิน เกษตรกร
มักจะเผาหญ้า /ฟางในพื้นที่ทาให้ดิน
เสื่อมคุณภาพดินตาย
ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
- หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุา
เสื่อมโทรม คุณภาพของดินจะ
เสื่อมถอย
- หากยังมีการทาลายปุาไปเรื่อย ๆ
จะทาให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ น์
ปัญหาฝนแล้ง
-ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่กาจัดยา ก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมากขึ้น
-การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่
นิยมมากขึ้น สมควรที่จะมีการ
พัฒนาหรือดึงศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
การเผาดินเป็นการทาลายหน้าดิน
แร่ธาตุต่างๆผลผลิตไม่มีคุณภาพ
ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม
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สภาพปัญหา
พื้นที่เป้าหมาย
1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
ทุกหมู่บ้าน
เรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองทาให้
กระบวนการตรวจสอบทางการเมือง
ยังอ่อนแอ

2.ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้าน
การมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการ
ทุกหมู่บ้าน
ปกครอง และการบริหารหรือพัฒนา
ท้องถิ่นทาให้การดาเนินการเป็นเพียง
การแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม
3.ประชาชนไม่เข้าใจระบบ บริหาร
ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
งาน ของ ทต.ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทุกหมู่บ้าน
และการพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น
ในการติดต่อ ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง
4.ข้าราชการหรือพนักงา
น ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้
พนักงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของ เทศบาล หรือ
ประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่ พนักงานจ้าง
5.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มาก ทาให้การให้บริการ พนักงาน
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมี เทศบาล หรือ
ขั้นตอนมาก
พนักงานจ้าง

แนวโน้มในอนาคต
-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อ
ประชาชนดังนั้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
จะทาให้สังคมเกิดความสมดุล
-การพัฒนาแ ละการแก้ปัญหาหรือ
การวางแผนกาหน ดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้ องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย
-ทต .เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิ ด กับ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากับ
ประชาชนจึงเป็น สิ่งสาคัญ
-การบริการที่ดีขององค์กรเป็น สิ่งที่
พึงปรารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
การข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตสานึกในการให้บริการ
ที่ดี
-การอธิบายและการประชาสัมพันธ์
การทาความเข้าใจให้กับประชาชน
ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี
การบริหารงาน วิธีการทางาน ของ
ทต.

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา ตาบล ได้ดาเนินการจัด ทาประชาคมเพื่อจัด ทา
แผนบูรณาการชุมชนระดับ ตาบล ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา มีเกณฑ์ที่จะใช้ สาหรับการจัด ลาดับความสาคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคน
ที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจากัด ของแต่ละด้านของการพัฒนา ได้ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพคือเทคนิค SWOT
Anlysis

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผล ทาให้ไม่บรรลุตาม
แนวทางการพัฒนาที่ วางไว้

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ
สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา
1. ปัจจัยภายใน - การวิเคราะห์จุดแข็ง
ข้อ

จุดแข็ง

1

มีเส้นทางการคมนาคมเส้นทางหลายสายที่สามารถผ่านไปยังอาเภอบ่อพลอย และอาเภออู่ทอง
มีพื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะยังมีสภาพที่ยังไม่เป็นสังคม
เมืองมาก
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา
ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มีวัดที่เก่าแก่ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการขอขึ้นทะเบียน
โบราณสถานจากกรมศิลปากร ซึ่งในอนาคตมีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดาเนินโครงการต่างๆ ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้สะดวก
ผู้นาท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่าย ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความ
สงบเรียบร้อยภายใน โดยความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านและเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

2
3
4
5
6
7
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1. ปัจจัยภายใน - การวิเคราะห์จุดแข็ง
ข้อ

8
9
10
11

จุดแข็ง

ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก
และนาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
มีเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาเหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยงานราชการ
ซึ่งมีที่ทาการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลห้วยกระเจามีขีดความสามารถในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
โดยสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรณี
เร่งด่วนมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555

- การวิเคราะห์จุดอ่อน
ข้อ
1

จุดอ่อน
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี

2

แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้าใช้

3

เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่บ้านเป็นประจาทุกปี

4

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดความถูกต้อง

5
6
7
8

ประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชานาญ และฝีมือแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ จึงไม่สามารถพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้
ขาดความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และติดตลาด
ผู้เสียภาษีในพื้นที่บางราย ขาดจิตสานึกในหน้าที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ปัจจัยภายนอก
- การวิเคราะห์โอกาส
ข้อ

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

โอกาส
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ แผ่นดิน
มาตรา 77 (3)รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได้
เอง โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 272 รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัด ทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 274 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลา ย การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้ องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเป็นส่วนรวม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา
16 (4) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอา นาจ 6 ด้าน ทาให้ เทศบาลตาบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้ง
งบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและ
แก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้างความตื่นตัว และ
สร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยกาหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรป กครอง
ส่วนท้องถิ่น
นโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่
แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาและ
ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา “ความรอบรู้ ”
รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และดาเนินชีวิต
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทาให้ในอนาคตไม่เพียงแต่พัฒนาการจัดเก็บภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมไป
ถึงการพัฒนาระบบการจัดทาผังเมือง และการจัดทาข้อมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน นามาใช้
งานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลายหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อทุกตาแหน่ง

มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
พื้นฐานที่ดีของความร่วมมือของผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประชาคมหมู่บ้าน ตาบล และกลุ่ม
องค์กรชุมชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา สามารถพัฒนาความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามมา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง ได้แก่ จังหวัด
กรมที่สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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- การวิเคราะห์อุปสรรค
ข้อ
1
2
3
4
5
6

อุปสรรค
สภาพพื้นที่มีความแห้งแล้ง ดินไม่อุ้มน้า ทาให้ประชาชนเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของประชาชนในพื้นที่ และเกิดปัญหาภัยแล้งเป็นประจาทุกปี
พื้นที่ทากินของประชาชนในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเพียงสิทธิ์ในการครอบครองเท่านั้น
สภาพพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านมีความห่างไกลกันมาก และมีหลายหมู่บ้าน ทาให้การพัฒนาโดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
สภาพพื้นที่มีความห่างไกล ทาให้การปฏิบัติงานบางครั้งที่ต้องใช้สัญญาณจากระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ
การปฏิบัตจิ ึงไม่สามารถดาเนินการได้
การจัดทาโครงการ/กิจกรรมจากการประชาคมบางครั้งไม่สามารถตอบสนองได้ครบทุกหมู่บ้าน เพราะมีหมู่บ้านที่
ต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมาก และงบประมาณที่จะดาเนินการมีไม่เพียงพอ ทาให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ
ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทาให้การขับเคลื่อนในการพัฒนาในด้านต่างๆ ยังไม่เข้มแข็งพอ

ส่วนที่ 4

สรุปยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
****************************


4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตร ปศุสัตว์ ฟื้น ฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ ”


4.2 พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการ
เกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันต่อสภาพการที่
เปลี่ยนแปลงไป
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของเทศบาลตาบล ในงานด้านสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน กิจกรรมด้านกีฬาและควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไม้
สร้างความตระหนักและจิตสานึกที่ดีในการปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจที่ 8
พัฒนาและส่งเสริมคว ามรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาล
 4.3

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (Goals) 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การคมนาคมมีความสะดวก
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
มีทรัพยากรน้าใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากฝนแล้ง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและทันสมัย
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตาบล
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4.4 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.2 พัฒนาแหล่งน้า/ระบบประปา
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟูา โทรศัพท์
1.4 ผังเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านปศุสัตว์
2.3 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
4.2 พัฒนาด้านกีฬา
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็ง
ชุมชน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากร การศึกษา สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและการสงเคราะห์
5.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
6.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสท.
6.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
สิทธิ และเสรีภาพ
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6.3 เสริมสร้างความรู้และจิตสานึกร่วมกันของประชาชนและชุมชนในตาบล
6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ
เน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
และมีส่วนร่วมทางการเมืองบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีจริยธรรม มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้ความสาคัญกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การประชุม
ชี้แจง เน้นการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชน
2.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยดาเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้าในเขตชุมชน หมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่างในทุกชุมชนหมู่บ้าน
ให้ทั่ วถึง สนับสนุนโครงการน้าประปาใสสะอาด ทาการปรับปรุงระบบผลิตน้าประปา และขยายท่อน้าประปา
ให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
3.พัฒนาด้านสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จะเพิ่มความสามารถในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
4.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
จะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ให้ความสาคัญกับวันสาคัญทางศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดี สืบสานงานประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
5.พัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต จะส่งเสริม สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล
ให้แข็งแรง ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม และจะ
สนับสนุนกิจกรรมของอสม.
6.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และ
จัดระบบกาจัดขยะ บาบัดน้าเสีย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่
7.พัฒนาด้านกีฬา จะสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนการสร้างลานกีฬาภายในชุมชน
8.พัฒนาด้านการประกอบอาชีพ และส่งเสริ มการมีรายได้ จะส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
การเกษตร ปศุสัตว์ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ
9.พัฒนาด้านบุคลากร จะส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาดูงาน/การอบรมแก่ ผู้บริหาร , คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 5
สรุปโครงการ
รายละเอียดโครงการ
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อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

