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คํานํา 

 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย   เปนหนวยงานการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง    ท่ีมีหนาท่ีใน 

การบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองใหพัฒนาเจริญกาวหนาไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไว   การพัฒนาท่ีจะใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จสูงสุด   จะตองมีแผนเปนแนวทางในการดําเนินงาน   การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน   จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงาน

และใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากการวางแผนเปนการกําหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน   โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ดังนั้น   เทศบาล

ตําบลหนองสาหราย   จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการท่ีสามารถ

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีระบบและเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองสาหราย    จะเปน 

เคร่ืองมือท่ีจะสามารถสนับสนุนการดําเนินการของเทศบาลตําบลหนองสาหราย  นําไปสูจุดมุงหมายในการ

พัฒนาไดเปนอยางด ี
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

       แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน   

ตลอดจนเปนกรอบและแนวทาง   เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายในการกําหนดภารกิจ  การกําหนดแผนงาน/โครงการ

ท่ีสอดคลอง   ประสาน  สนับสนุนจุดมุงหมายรวมกันและยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

องคประกอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   เปนแผนการพัฒนาของเทศบาลท่ีกําหนดยุทธศาสตร   และแนวทาง

การพัฒนาของเทศบาลซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ   และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต   โดย

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   แผนการบริหารราชการแผนดิน   ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดและอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล   จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต   

โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุ   และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม  และวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ   ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลและปญหาความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลเปนอยางยิ่ง   ท้ังนี้   เนื่องจากแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา   เปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต   เปนกรอบในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล   ใหมุงสูสภาพการณอันพึ่งประสงคไดอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลง   

โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

จึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล   เพื่อสามารถท่ีจะแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 
 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆ  ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป  และ

นําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

 เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา   ยุทธศาสตร   แผนพัฒนาสาม 

ป   และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

 2.3  เพื่อแสงจุดมุงหมายและแนวทางของการพัฒนาเทศบาลตําบล   เพื่อใหสอดคลองและสามารถ

สนองตอบความตองการของประชาชนในการแกไขปญหา 
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 3.    ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนในการจัดทําโครงการ   การ

จัดทําคําส่ังแตงคณะกรรมการใหเปนปจจุบัน   จัดประชุมเพื่อช้ีแจงการดําเนินการ   เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ี

สอดคลองรวมกัน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การประชาคมหมูบานและตําบล   การเก็บรวบรวมขอมูล  สํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก   มาปรับใหเขาตามระบบเพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูล  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและคัดแยกตามสาขาการ

พัฒนา   การจัดลําดับปญหาความตองการ 

 ขั้นตอนท่ี 4  กําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา  โดยนําวัตถุประสงค   เปาหมายของการ

พัฒนาและประเด็นหลักนากรพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

 ขั้นตอนท่ี 5  การจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการประจําป   เพื่อดําเนินการวิเคราะห  

ตัดทอน   เพิ่มเติม   และจัดเรียงลําดับและนํามาปรับกับวัตถุประสงคของการพัฒนา   แลวจึงดําเนินการกําหนด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

 ขั้นตอนท่ี 6  การจัดทํารวมแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน   โดยการสรุปรวบรวม

โครงการท้ังหมด   และรายละเอียดสวนประกอบอ่ืนมารวบรวมเปนรูปเลม   เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

 ขั้นตอนท่ี 7  การอนุมัติและประกาศใชแผน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล   รวบรวมแนวทางและขอมูล  นํามาวิเคราะห  เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน   

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

3. ประโยชนของการจัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   เปนเคร่ืองมือชวยในการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงค   เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองตอปญหาความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง   และเปนมาตรากรท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกันระหวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาตําบลสามป  และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน 
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สวนที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 

 

1. สภาพท่ัวไป 

 

1.1 ท่ีตั้ง 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย    ตั้งอยูเลขท่ี  169  หมูท่ี  1  บานสระลุมพุก   ตําบลหนองสาหราย   อําเภอ 

พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี    เทศบาลตําบลหนองสาหรายตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอพนม

ทวน   จังหวัดกาญจนบุรี   หางจากอําเภอเปนระยะทาง  10  กิโลเมตร   เดิมไดรับจัดตั้งตามลักษณะปกครอง

ทองท่ีในเขตตําบลดอนเจดีย   และไดประกาศจากกระทรวงมหาดไทยตั้งเปนตําบลหนองสาหราย   เม่ือวันท่ี  15  

กันยายน   พ .ศ.  2535   ไดรับจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  ช้ัน  5  เม่ือวันท่ี  23  

กุมภาพันธ   2540   ตอมาไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลหนองสาหราย   เม่ือวันท่ี   1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551   

เปนเทศบาลขนาดเล็ก 
 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลพนมทวนและตําบลพังตรุ 

 ทิศใต   ติดตอกับตําบลตะครํ้าเอน 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลอุโลกส่ีหม่ืน 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลดอนเจดีย 
 

 

1.2 เนื้อท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย   มีเนื้อท่ีรับผิดชอบประมาณ  15,247  ไร  หรือประมาณ 

26.95  ตารางกิโลเมตร 
 

 

1.3 ภูมิประเทศ 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย   อําเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี   มีสภาพพื้นท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบ   

ลักษณะเปนดินปนทรายและมีคลองสงน้ําสงท่ัวถึงทุกหมูบาน 

 

1.4   จํานวนหมูบาน 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย   รับผิดชอบหมูบานท้ังหมด  9  หมูบาน    

จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองสาหรายมีท้ังหมด  9  หมูบาน   ไดแก 
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หมู

ท่ี 
ชื่อหมูบาน รายชื่อผูใหญบาน ตําแหนง 

จํานวน

ประชากร รวม 

จํานวน

หลังคา

เรือน ชาย หญิง 

1 บานสระลุมพุก นายอํานาจ    สุขพรหม ผูใหญบาน 325 337 662 192 

2 บานโกรกยาว นางบุญนํา    ผิวผอง ผูใหญบาน 111 151 262 70 

3 บานหนองปริก นายสมิง       รุงเรือง ผูใหญบาน 112 122 234 60 

4 บานหนองขุย นายพลวริศ   วรรณะ ผูใหญบาน 315 375 690 192 

5 บานปลักเขวา นายสราวุธ    หอมจันทร ผูใหญบาน 132 141 237 89 

6 บานหนองทราย นายบุญลาด   สมคิด ผูใหญบาน 187 200 387 100 

7 บานหนองแหน นายพิสิษฐ    โรจนชัยเกษม กํานัน 81 62 143 59 

8 บานใหมพัฒนา นายวิเชียร    วรรณะ ผูใหญบาน 195 215 410 96 

9 บานหนองสาหราย นายจริง        บุญยินดี ผูใหญบาน 175 231 406 100 

รวม 1,633 1,834 3,467 958 

   

  

ขอมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ     พ.ศ. 2552  

 

 

 1.5    สภาพทางเศรษฐกิจ 

1    อาชีพประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ไดแก  ทํานา   ทําไร   เล้ียงสัตว 

2.   หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

-   ปมน้ํามันและกาซ  4      แหง 

-   โรงงานอุตสาหกรรม  5      แหง 

-   โรงสีขาว                 4       แหง 
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1.6   สภาพทางสังคม 
1.   การศึกษา 

-   โรงเรียนประถมศึกษา  3  แหง   เปนโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   

     1  แหง 

-   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        2  แหง 

-   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑวัดปลักเขวา    1   แหง 

 -   ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน        4   แหง 

 

 2.   สถาบันและองคกรทางศาสนา 

วัด  2  แหง 

 

          3.   สาธารณสุข 

-   สถานีอนามัยประจําตําบล  1   แหง 

-   อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา   

 

       4.   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  -   จุดตรวจประจําตําบล   1   แหง 

1.7   การบริการพื้นฐาน 

1   การคมนาคม   มีถนนลาดยางเปนถนนสายหลักของตําบล   สามารถติดตอไดทุกหมูบาน  

              รวมท้ังถนนลาดยางติดตอระหวางตําบลถึงอําเภอและจังหวัด   แยกไดดังนี้ 

 -     ทางหลวงหมายเลข  346  สาย   อําเภอกําแพงแสน-อําเภอพนมทวน  ตัดผานใชเปนสายหลักในการ 

      ขนสงผลผลิตทางการเกษตร   และการเช่ือมโยงถนนลูกรังในหมูบานสัญจรไป  มาอยางสะดวก 

       ท่ัวถึง 

-     ทางหลวงจังหวัด   สายบานดอนเจดีย -  บานรางกระตาย 

-     ทางหลวงจังหวัด  สายบานสระลุมพุก – บานปลักเขวา 

-     ถนนลูกรังภายในหมูบานมีท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
 

2.   การโทรคมนาคม 

- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  2   แหง  (สถานีทวนสัญญาณ) 
 

                3.      การไฟฟา 

- ราษฎรมีกระแสไฟฟาอยางท่ัวถึงท้ัง   9  หมูบาน  คิดเปนรอยละ  98  ของครัวเรือนท้ังหมด 
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                4.    แหลงน้ําธรรมชาต ิ

บึง  หนองน้ําธรรมชาติ   จํานวน    5     แหง     

 

5.    แหลงน้ําท่ีสราง 

-   ฝาย           2        แหง 

-   บอน้ําตื้น       34        แหง 

-   บอโยก         5        แหง 

-   บอน้ําบาดาลสาธารณะ   137        แหง 

 

6. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

- มีคลองชลประทานโครงการชลประทานตัดผานพื้นท่ีท่ัวถึง  และมีคูสงน้ําเขาท่ัวทุกพื้นท่ี 

 

1.8   ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 

 1.8.1   ศักยภาพของเทศบาลตําบลหนองสาหราย   แบงอออกเปน 

  -  บุคลากร   จํานวน    17  คน  

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

สํานักปลัดฯ  จํานวน    12     คน 

1 นายวีรวุฒิ           สุคนธมาน ปลัดเทศบาลตําบลหนองสาหราย  

2 นายเกรียงไกร    เกศูนย นักพัฒนาชุมชน  

3 นายธนะพงศ      กิจประสงค บุคลากร  

4 นางสาวจินตนา  จันทรักษา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายแผน  

5 นางสาวฝนออน  เนียมหอม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธาณภัย  

6 นางศศิธร            จํานงกุล เจาพนักงานธุรการ  

7 นางจรัสศรี          จูธารี เจาหนาท่ีธุรการ  

8 นางสาวบุปผา      แสงอรุณ ครูผูดูแลเด็ก  

9 นางสาวสิริวัลย    ชูศรีจันทร ครูผูดูแลเด็ก  

10 นางทําเนียม         กิจประสงค ครูผูดูแลเด็ก  

11 นางสาวสาวิตรี    สังขเงิน ครูผูดูแลเด็ก  

12 นายไพศาล          แดงเจริญ พนักงานจางท่ัวไป  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

กองคลัง   จํานวน   5    คน 

1 นางศศิธร            ศิวะบุณย หัวหนากองคลัง  

2 นางสาวสุภาพร   นิลบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  

3 นางสาวแกวกุดั่น  พุมพฤกษี เจาพนักงานคลัง  

4 นางสาวขนิษฐา     วังวารี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

5 นางวิบูล                สุขพันธ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

กองชาง   จํานวน    2   คน 

1 นายชูยศ          กุลสุวรรณ หัวหนากองชาง  

2 นายณัฐพล       ดอนเจดีย นายชางโยธา  

  

 

 

-   คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองสาหราย  จํานวน   5    คน 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นายรัชชานท     จํานงกูล นายกเทศมนตรีตําบลหนองสาหราย  

2 นายศิวโรจ         จิตนิยม รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองสาหราย  

3 นายประเสริฐ     แปนทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองสาหราย  

4 นายเฉียบ           เสียงสม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

5 นายแรม             เชียงกา เลขานายกเทศมนตรี  
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  -   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองสาหราย   จํานวน  12   คน  

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

1 นายวิเชียร          สมคิด ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองสาหราย  

2 นายสมใจ          จิตสูง รองประธานสภาเทศบาลตําบล  

3 นางสาวปาริชาติ  ช่ืนกล่ินธูป สมาชิกสภาเทศบาล  

4 นายมนัส           สําเนียงลํ้า สมาชิกสภาเทศบาล  

5 นายจําลอง        หอมจันทร สมาชิกสภาเทศบาล  

6 นายสุทัศน        กิจประสงค สมาชิกสภาเทศบาล  

7 นายบัญชา        จิตนิยม สมาชิกสภาเทศบาล  

8 นายบุญมี         เนตรสวาง สมาชิกสภาเทศบาล  

9 นายอภิชาติ      สมคิด สมาชิกสภาเทศบาล  

10 นายบรรจง       สมคิด สมาชิกสภาเทศบาล  

11 นายพิเชษ         ปุญญะอาคมกิจ สมาชิกสภาเทศบาล  

12 นายไพรัตน      วรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล  

 

 

1.9    ขอมูลอ่ืนๆ 
  -   รายไดขององคการบริหารสวนตําบล   

การบริหารงบประมาณรายรับ – รายจาย  ในปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง 

 

 

รายการ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552 

รายรับ    

รายจาย    

 

(หมายเหตุ :  ขอมูลงบประมาณรายรับ – รายจาย  ณ  วันท่ี              เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2552) 
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สวนที่  3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสาหราย   ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  10  แผนพัฒนาจังหวัด   นโยบายของ

ผูบริหารเพื่อวิเคราะหแนวโนมของสภาพปญหาความตองการและอุปสรรคอีก 3 ปขางหนา   โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อแกไขปญหาความตองการของชุมชน   ศักยภาพของชุมชนจึงกําหนดประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตําบล

หนองสาหราย   ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี ้
 

1.   นโยบายดานการศึกษา   สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

2.   นโยบายดานการพัฒนาระบบงาน   การบริหารงานบุคคลและการบริการประชาชน 

3.   นโยบายดานพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

4.   นโยบายดานการสงเสริมกลุมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

5.   นโยบายดานการสงเสริม   ปรับปรุง   พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6.   นโยบายการสงเสริมดานการเมืองการปกครอง   การจัดระเบียบชุมชน/สังคม   การรักษาความสงบ 

      เรียบรอย 
 

ผลการพัฒนาในปท่ีผานมา 

1. การดําเนินการดานเศรษฐกิจ 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

-   อุดหนุนธนาคารรีไซเคิลหมูท่ี 5   บานปลักเขวา 

  -   อุดหนุนธนาคารรีไซเคิลหมูท่ี 3   บานหนองปริก  

  -   อุดหนุนกลุมสตรีพัฒนาหมูท่ี 9   บานหนองสาหราย 

  -   อุดหนุนกลุมสวัสดิการชุมชน  

  -   อุดหนุนสถาบันการเงินชุมชน  

  -   อุดหนุนกลุมผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด  

  -   อุดหนุนกลุมจัดซ้ือปุยเพื่อชวยเหลือกลุมเกษตรกรหมูท่ี  3   บานหนองปริก  

  -   อุดหนุนกลุมปลูกขาวโพดฝกออน  

  -   อุดหนุนกลุมจัดซ้ือปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรหมูท่ี 2   บานโกรกยาว  

  -   อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

  -   เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมูท่ี 8   บานใหมพัฒนา  

-   เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมูท่ี 5   บานปลักเขวา 

-   เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมูท่ี 1   บานสระลุมพุก 
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-   เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมูท่ี 4   บานหนองขุย 
 

2. การดําเนินงานดานสังคม 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

-   โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE 

-   ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ  เด็ก  เยาวชน   สตรี  ผูพิการ  และผูปวยเอดส(เบ้ียยังชีพ) 

-   โครงการจักรยานแรลล่ี  เฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช 

-   โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน  หมูท่ี 5 บานปลักเขวาและหมูท่ี 8  บานใหมพัฒนา 

-   โครงการบรรเทาสาธารณภัย  ปายหยุดตรวจ  ไฟสัญญาณจราจร  พรอมอุปกรณ 

-   อุดหนุนโครงการอําเภอพนมทวนในการสาธารณกุศลและงานกาชาด 

-   อุดหนุนโครงการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพนมทวน เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 

-   อุดหนุนโครงการองคการบริหารสวนตําบลรางหวาย เพื่อจางพนักงานธุรการประสานงาน-    

     ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสาร 

-   โครงการทองถ่ินกาญจนตอตานยาเสพติดคร้ังท่ี 6       

-   โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

-   โครงการรณรงคปองกันภัยยาเสพติด 

  -   อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง  

  -   อุดหนุนอําเภอพนมทวนในโครงการรณรงคปองกันภัยยาเสพติด  

  -   อุดหนุนอําเภอพนมทวนในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

  -   อุดหนุนจังหวัดในการเตรียมจัดการแขงขันปฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังท่ี 25 (2552)  

     “กาญจนบุรีเกมส” 
 

3. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

- โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบล 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี 6   บานหนองทราย 

- โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง   หมูท่ี  9  บานหนองสาหราย 

- โครงการลงหินคลุกสายทางเขาบานนายจําลอง  ดาผา 

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวัดปลักเขวา 

- โครงการลงลูกรังหมูท่ี 5   บานปลักเขวา 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี 4   บานหนองขุย 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี 2   บานโกรกยาว 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี 9   บานหนองสาหราย 
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- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี 6   บานหนองทราย 
 

4. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

- โครงการซอมแซมทอระบายน้ําหมูท่ี 4   บานหนองขุย 

- โครงการจางเหมาทําประตูเปด-ปดน้ําจํานวน  3  จุด 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา  พรอมวางทอระบายน้ํา   หมูท่ี 9  บานหนองสาหราย 

- โครงการซอมแซมทอระบายน้ําหมูท่ี 4   บานหนองขุย 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี  8   บานใหมพัฒนา 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 4   บานหนองขุย 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี  3  บานหนองปริก 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 8   บานใหมพัฒนา 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา  หมูท่ี 3  บานหนองปริก  เช่ือมหมูท่ี 7  บานหนองแหน 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 5  บานปลักเขวา 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 2  บานโกรกยาว 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 4  บานหนองขุย 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี  3  บานหนองปริกพรอมวางทอระบายน้ํา 

- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําหมูท่ี 8  บานใหมพัฒนา 

- โครงการซอมแซมถนนทอระบายน้ําพรอมดาดคอนกรีต  หมูท่ี 4   บานหนองขุย 

-      โครงการซอมแซมถนนทอระบายน้ําพรอมเทหูชาง  หมูท่ี 4   บานหนองขุย 
 

5. การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

-   อุดหนุนคาวิทยาศาสตรการแพทย (คาจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน,ทรายอะเบท,น้ํายาฆาเช้ือ 

    โรคไขหวัดนก,น้ํายาฆาเช้ือโรคไขเลือดอก) 

-   อุดหนุนปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและยาคุม 

-   อุดหนุนสาธารณสุขมุลฐาน  9  หมู 

-   ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร (แผนวัดน้ําตาล) 
 

6. การดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย   ไดจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางใน

การปฏิบัติงาน   เผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรูแกประชาชนในระบอบการปกครองแบบ 
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ประชาธิปไตย   และสิทธิเสรีภาพและความรูตางๆ   พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

7. การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

ดานการศึกษา  

-   โครงการสนับสนุนการจัดซ้ือส่ือวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน 

-   สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)  

-   สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันเด็ก    

-  โครงการอินเตอรเน็ตตําบล 

-   โครงการอบรมสัมมนาใหความรูแกสมาชิก อบต.,ผูนําทองถ่ินและพนักงานสวนตําบล 
 

ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

        เทศบาลตําบลหนองสาหราย    ไดรวมกับสภาวัฒนธรรมตําบลและประชาชนในชุมชนหมูบานจัด

กิจกรรมในวันสําคัญ ๆ เชน  

- โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี  เชน  วันสงกรานต  วันลอยกระทง 
 

8. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการตามโครงการดังนี ้

เทศบาลตําบลหนองสาหราย    ไดดําเนินการตามโครงการ 

- โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

9. การดําเนินงานดานอ่ืนๆ 

เทศบาลตําบลหนองสาหราย  ไดดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

ตําบลหนองสาหราย   งานท่ีเกี่ยวของกับสวนราชการตางๆ  รวมท้ังปฏิบัติตามนโยบายตางๆ จาก

กระทรวงมหาดไทย   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน   จังหวัด   อําเภอ   ตามหนังสือและนโยบายตางๆ  

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและหนวยงานอ่ืนๆ  เพื่อเปนการสรางความเจริญใหแกชุมชนและรองรับโครงการถาย

โอนภารกิจ 
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สวนที่  4 
วิสัยทัศน   พันธกิจและจุดมุงหมายการพัฒนา 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

 คุณภาพชีวิตดี   มีอาชีพเสริม   สงเสริมการเกษตร  ขอมูลทันสมัย  

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต  อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณ ี ขจัดส้ินยาเสพติด 

3. จัดใหมีถนนและไฟฟาสาธารณะ 

4. พัฒนาพื้นท่ีทางการเกษตร  แหลงน้ําสาธารณสุข 

5. จัดใหมีแหลงความรู  สถานท่ีประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสาร 

6. ผลิตผลการเกษตรปราศจากสารพิษ  พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

7. ปฏิรูปการศึกษา  พัฒนาความรู  สูประชาชน 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดอบรมการประกอบอาชีพแกประชาชน 

2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี และสํานึกรักในทองถ่ิน 

3. การคมนาคม  และแสงสวางใหเพียงพอ 

4. ประชาชนมีรายไดท่ีเพียงพอและรูจักการเก็บออม 

5. เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย 

6. ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ  ชีวิตยืนยาว  สนับสนุนนโยบายการทองเท่ียว 

7. จัดการพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะ  เพื่อการอุปโภค  บริโภค 

8. ปฏิรูปการศึกษา  พัฒนาความรู  สูประชาชน 

9. สนับสนุนสงเสริมการคุมครองสิทธิ  และหนาท่ีของประชาชน 

 

............................................................................................ 
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2.  การติดตามและประเมินผล 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความสัมพันธและ

เช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนา  แผนยุทธศาสตร   แผนพัฒนาสามป   และการจัดทํางบประมาณประจําป   โดย

จะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา   ดังนั้น  เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา   เทศบาลตําบลหนองสาหราย  สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง   จึงจําเปนตองมีการปรับ

กระบวนการและกลไกการบริหารใหเกิดความคลองตัว   เพื่อเปนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ   เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการ  ดังนี ้
 

1.   องคกรรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ประกอบดวย 

(1)  นายสุทัศน  กิจประสงค สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ  

  (2)  นายบรรจง  สมคิด  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

  (3)  นายอภิชาติ  สมคิด  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

  (4)  นายเช้ือ  สมคิด  ผูแทนประชาคม  กรรมการ  

  (5)  นางทองหลอ หอมจันทร ผูแทนประชาคม  กรรมการ  

  (6)  นางบุญนํา  ผิวผอง  ผูแทน   กรรมการ  

  (7)  นายวิเชียร  วรรณะ  ผูแทน   กรรมการ  

  (8)  นายวีรวุฒิ  สุคนธมาน ปลัดเทศบาล  กรรมการ  

  (9)  นายชูยศ  กุลสุวรรณ หัวหนากองชาง   กรรมการ  

  (10) นายนคร  มากมีทรัพย ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

  (11) นายนิพร  เห็นประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  (11)  นางสาวจินตนา จันทรักษา เจาหนาท่ีวิเคราะห กรรมการ/เลขานุการ  
 

 มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1.     กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

        2.     ดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

        3.     รายงานผลการนําเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหติดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

             /4.   แตงตั้งคณะกรรมการ 
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                4.   แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

2.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสาหราย   ประกอบดวย 

  (1)  นายรัชชานนท           จํานงกูล นายกเทศมนตรีตําบล ประธานกรรมการ  

  (2)  นายศิวโรฒ    จิตนิยม   รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 

  (3)  นายประเสริฐ แปนทอง รองนายกเทศมนตรี กรรมการ  

  (4)  นายสมใจ   จิตสูง  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

  (5)  นายวิเชียร  สมคิด  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

  (6)  นายมนัส  จิตนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  

  (7)  นายวีรวุฒิ  สุคนธมาน ปลัดเทศบาล  กรรมการ  

  (8)  นายชูยศ  กุลสุวรรณ หัวหนากองชาง  กรรมการ  

  (9)  นายเกรียงไกร เกศูนย  นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ  

  (10)  นายธนะพงศ กิจประสงค บุคลากร  กรรมการ  

  (11)  นายบุญมี  เนตรสวาง สมาชิกสภาทศบาล กรรมการ  

  (12)  นายพิสิษฐ  โรจนชัยเกษม กํานันตําบล  กรรมการ  

  (13)  นางวันเพ็ญ  วิเศษสิงห หัวหนา สอ.สระลุมพุก กรรมการ  

  (14)  นายชลอ  สมคิด  ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ 

  (15)  นายบัญชา  จิตนิยม  ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ              

(16)  นางสาวปาริชาติ ช่ืนกล่ินธูป ผูแทนประชาคมตําบล กรรมกร /เลขานุการ 

  (16)  นางสาวจินตนา จันทรักษา เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ผูชวยเลขานุการ  
 

ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   มีอํานาจหนาท่ี    ดังนี้ 

1.   กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 

 (1.1)  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีตอ  

                                           ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

 (1.2)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  

 (1.3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการใน  

                                            ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความ 

                                            ยากจน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 (1.4)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต  

                                           จังหวัด 

(1.5)  นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
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  (1.6)  แผนชุมชน  

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ินและความ

จําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

  2.  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

จัดทํารางแผน 

3.   พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนปฏิบัติการ 

4.   ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ 29(2) 

5.   กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา 

6.   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

7.   รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอสภา- 

ทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อยางนอยปละ  1 คร้ัง  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

8.   แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพื่อชวยปฎิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

9.   ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบาน 

ในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดวย           
 

3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา   ประกอบดวย 

(1)  นายวีรวุฒิ  สุคนธมาน  ประธานกรรมการ       

  (2)  นางศศิธร  ศิวะบุณย  กรรมการ  

  (3)  นายชูยศ  กุลสุวรรณ  กรรมการ  

  (4)  นายเกรียงไกร เกศูนย   กรรมการ  

  (5)  นายสมใจ  จิตสูง   กรรมการ  

  (6)  นายธนะพงศ กิจประสงค  กรรมการ  

  (7)  นางสาวจินตนา  จันทรักษา  กรรมการ/เลขานุการ  

                     ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  และ

จัดทํารางขอกําหนดขอบขายรายละเอียดของงานตามขอ  19 (1)    

 

2.  การนําแผนไปสูการปฎิบัต ิ

 1.     โครงการท่ีเทศบาลตําบลหนองสาหราย   มีงบประมาณเพียงพอนําไปจัดทําเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2543   
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 2. โครงการท่ีเทศบาลตําบลไมมีงบประมาณดําเนินการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสวนกลาง อาทิ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ,  การเคหะแหงชาติ  

กระทรวงมหาดไทย,  กองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจางงานไปสูภูมิภาค  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    เปนตน  

            3.    ดําเนินการจัดซ้ือ  จัดจาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2538  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  5  )  พ.ศ.2546 

                           4.        ดําเนินการเบิกจายเงิน     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาดวยการรับเงิน    การ 

เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547 
 

3.    การติดตามและประเมินผล 

1.   การติดตามและประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

หนองสาหราย  โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลกอนดําเนินการโครงการวาคุมคากับการลงทุนหรือไม ท้ัง

ในขณะดําเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแกไขไดทันทวงที   และหลังส้ินสุดโครงการเปนประจําทุกป เพื่อ

ประเมินวาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนท่ีไดวางไวหรือไม ไดผลผลิตตามวัตถุประสงคและคุมคาของ

การดําเนินงานเพื่อตัดสินวาควรจะขยาย  ปรับปรุง  หรือส้ินสุด  หรือดําเนินการตอเนื่องในปตอไป 
 

2.   การจัดทําระบบฐานขอมูล  การพัฒนาตามยุทธศาสตรในแตละดาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในแตละปใหเหมาะสม  สอดคลองกับความเปนจริง  โดยแยกตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย ท้ัง  6  ดาน  ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานการศึกษา  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาระบบงาน   การบริหารงานบุคคลและบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการสงเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

   และส่ิงแวดลอม       

ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาดานการสงเสริมการเมืองการปกครอง   การจัดระเบียบชุมชน/  

                            สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

                3.  การติดตามและประเมินผล   กําหนดใหมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในแตละเร่ือง  โดยใหมีการ

วัดผลเพื่อวัดคุณคาของโครงการและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใน 3 ระดับ 

ผลงาน  ไดแก  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในการแกปญหาความตองการตามเปาหมาย 
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ของงาน/โครงการ 

ผลลัพธ   ไดแก   ผลท่ีตามมาซ่ึงเปนเร่ืองท่ีแสดงถึงการบรรลุความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

ผลกระทบ   ไดแก   การประเมินผลท่ีไดจากผลของโครงการท้ังท่ีคาดหวังและไมไดคาด 

หวัง  ซ่ึงเปนผลทางบวกและทางลบ เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  เชน  ยกเลิกหรือ

ดําเนินการตอไป 
 

                  4.  ใหมีองคกรและหนวยงานรับผิดชอบ   ในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  ดังนี้ 
 

      5.   องคกรใหคําแนะนํา  ปรึกษาและติดตามประเมินผล 

 -     คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  

 -    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  แตงตั้ง

คณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแยกตามสาขาการพัฒนาแตละดาน 

 -   คณะทํางานติดตามประเมินผล  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  โดยติดตาม

ตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะท่ีการประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ี

เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวและกําหนดหวงเวลาในการ

ติดตามและประเมินผลอยางนอยแผนงาน/โครงการละ  2  คร้ัง  และประเมินผลแผนงาน /โครงการในภาพรวม

อยางนอยปละ  2  คร้ัง 

- รายงานผลการประเมินตามลําดับข้ันตอน 
 

   6.    องคกรท่ีมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

 สนับสนุนใหองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ไดแก ภาครัฐ เอกชน  

สถาบันการศึกษา  ผูนําชุมชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมวา 

 -   การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดนํากรอบความคิดตามท่ีกําหนดไวใน 

      แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  3  ป  ไปสูการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

 -   สภาพการพัฒนาเปนไปตามความตองการท่ีใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบหรือไม 

 -   ประชาชนไดรับประโยชนคุมคาหรือไม 

 -   ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ดานหรือไม 
 

…………………………………………………… 
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