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สวนท่ี  1 

บทนํา 
…………………………………. 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   
โครงการที่เกิดจากการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วา  ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาคน ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในที่สุด 
  โดยที่การกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการในแผนพัฒนาสามปจะแยกเปน
แผนภาพ โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  ซึ่งโครงการ /
กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปจะมีการกําหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม ในสภาพที่
พรอมจะนําไปจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดทันที โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 
  -  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไป
ไดของโครงการ /กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนของสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  -  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา 3 ป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
นําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
  แผนพัฒนาสามป  จึงเปนแผนที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณ
ประจําปอยางใกลชิด โดยเทศบาลฯ ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน 
  แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวางๆ  ดังน้ี 

1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
            2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 

3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ  / กิจกรรม     การพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวง
ระยะเวลาสามป 

4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ  
งบประมาณรายจายประจําป 
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1.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1. แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่จัดทําข้ึนเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการ

ปฏิบัติ 
   2. การวางแผนพัฒนาสามป เปนการวางแผนบริหารเพื่อกําหนดกรอบและทิศทางไว
สําหรับแผนปฏิบัติการ 

3. การจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเตรียมความพรอมของโครงการ /กิจกรรมที่จะ
นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

1.3   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลว  ข้ันตอไปเปนการแปลงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในรูปของ
แผนพัฒนาสามป  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  7 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
   1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา เขาพบผูบริหารทองถ่ินช้ีแจง  
วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ
ที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ.  2558 – 
2560   ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติโครงการดังกลาว  จะเปนการ
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปที่ไดรับอนุมัติให
ผูเกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน 

  ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
   1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน   
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
รวมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป  ในกรณีการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกเพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาสามป 
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงป ) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวายุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาสามปที่ไดคัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมที่กําหนดไว  ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
ตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได  รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
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  4.  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังน้ัน  ในข้ันตอนน้ี  
จะตองมีการดําเนินการ  ดังน้ี 

1)  พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ
พัฒนา  หากโครงการที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกันแตมีความ
เช่ือมโยงและสนับสนุนกันได  หากกําหนดในแผนพัฒนาสามปจะตองกําหนดหวงเวลา
ที่สอดรับกัน 

2)  ใหพิจารณานําโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ
ในการดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุใน
แผนพัฒนา สามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเปนการจัดลําดับโครงการไว
เพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย  เน่ืองจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนานกวาสามป  
ดังน้ัน  จําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะ
ยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได  
เชน  โครงการจัดการขยะมูลฝอยที่อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง 

4)  เน่ืองจากกิจกรรมที่ตองดําเนินการมีความหลากหลาย   ดังน้ัน  ใน
ข้ันตอนของการพิจารณากําหนดกิจกรรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองคํานึงถึง
สิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

- งบประมาณรายรับ-รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามามีสวนรวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องน้ันๆ 
- เมื่อพิจารณาในดานตางๆ  ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของ

โครงการออกอยางนอยสามประเภท  คือ 
      1. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  

กลาวคือ  มีขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณและ
ความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 

2. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงาน
อื่นดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เน่ืองจากเปนงานที่อยูใน
อํานาจหนาที่แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะ
ดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนให  ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการ
บริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นและภาคเอกชน  อัน
เน่ืองมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปน
หนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งน้ีรวมถึง  
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดําเนินการสํารวจขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทั่วไปแลว  ยังตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใดและจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ /กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
จะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและ ขอมูลภายนอกองคกรเพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT 
(การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได 
 
  2.  การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
   -  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
   -  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
   -  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
   -  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

  ข้ันตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  1.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   
                                 โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  2. ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะตองดําเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ที่ประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ีดวย คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ  เพื่อใหไดโครงการ /กิจกรรมที่ครบถวนซึ่งอาจจะมีโครงการ /
กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงาน
อื่นหรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
   (2)   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณา
ทั้งภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   (3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน
และ ในดานของผลการดําเนินการเพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ /กิจกรรมจากความจําเปนเรงดวน จากขีด
ความสามารถทางทรัพยากร  การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และความเช่ือมโยงของ
กิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

  ข้ันตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่         
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต       
ผลลัพธ งบประมาณ  ระยะเวลาผูรับผิดชอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด 
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ของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป 

  ข้ันตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  
โดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังน้ี 
   สวนที่  1  บทนํา 
   สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   สวนที่  3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
   สวนที่  4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
   สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

สวนที่  6  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตาม ประเมินผล 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดเวทีประชาคม  ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

  ข้ันตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักในการ
พัฒนา ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  3. เมื่อผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามป และประกาศใชแผนพัฒนา
สามป จะสงให ผูวาราชการ จังหวัด ประธานคณะกรรมการประสายแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  
นายอําเภอ ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

พิจารณาอยางรอบคอบ  เห็นถึงความเช่ืองโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตางๆ  ที่อาจมีความ
เช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทาง การดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร   โดยทั่วไปประกอบดวย 
- เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลง

งบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
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- คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งความรู  ทักษะและทัศนะคติ  ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันมาใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและถาพิจารณาในความหมายอยาง
กวางขวางแลว  อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย  

- วัสดุอุปกรณ  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณให  มี
ความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

- การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการ
ขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน   การบริหารจัดการเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป ที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูล   
พื้นฐานของเทศบาล     

ตําบลบานแหลม 
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สวนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแหลม 

------------------------------- 

1.  สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลบานแหลม 

  ที่ต้ัง 
  เทศบาลตําบลบานแหลมต้ังอยูในเขตอําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  หางจาก
อําเภอเมืองประมาณ  15  กิโลเมตร  โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานครอันเปนเมืองหลวงของประเทศ
เปนระยะทางประมาณ  140  กิโลเมตร  ตามเสนทางหลวงหมายเลข  4.  ถนนเพชรเกษม   และตาม
เสนทางถนนพระราม 2  เขาสู ตําบลย่ีสาร- บางตะบูน  ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร 

  สภาพพื้นที่ 
  เทศบาลตําบลบานแหลมมีพื้นที่  5.23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,268  ไร  
มีสภาพเปนที่ราบลุมและที่ราบชายฝงทะเล   มีแมนํ้าเพชรบุรีไหลผานชุมชนจากทางตะวันตกไป
ตะวันออกสูทะเล   ที่ปากอาวบานแหลม 

  อาณาเขต 
  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ อบต.บานแหลม  

ทิศใต  ติดตอกับ อบต.บานแหลม และ อบต.บางครก 
 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ         อบต.บานแหลม  จดทะเลอาวไทย  
 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.บานแหลม  และ อบต.บางครก 
 

  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลบานแหลม มีพื้นที่เขตปกครองทั้งหมด  9  ชุมชน  ไดรับการยกฐานะ
จากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542   

  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมและที่ราบชายฝงทะเล  
พื้นดินมีลักษณะเปนดินเลนและปาชายเลน  พื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดทะเลอาวไทย 
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แผนที่แสดงอาณาเขต 
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  ลักษณะภูมิอากาศ 
  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม  ดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดตอกับทะเลอาวไทยทําใหมีสภาพอากาศอบอุน สบาย  ไมรอนจัด  ไมหนาวจัด  
มีความช้ืนเล็กนอย  โดยแบงเปน  3  ฤดู  เชนเดียวกับสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทย 

  ลักษณะการประกอบอาชีพ 
  พื้นที่เทศบาลตําบลบานแหลม อยูติดกับทะเลอาวไทยทําใหประชาชนสวนใหญมี
อาชีพการทําประมง  รับจาง  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงาน
ในองคกรเอกชน 

  ลักษณะชุมชนในทองถ่ิน 
  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  เปนชุมชนที่ต้ังข้ึนตามนโยบายของกรม 
การปกครอง  (เดิม)  ที่กําหนดใหเทศบาลฯ  สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งแบงเปนชุมชนได
มีการรวมกลุมเพื่อรวมกันคิด  รวมกันทํา  รวมกันแกไขปญหาของกลุมในรูปแบบของชุมชนยอย  ซึ่ง
อาจแบงตามสภาพพื้นที่หรือการรวมกลุมตามสังคม  โดยจัดใหมีแกนนําชุมชนในรูปของคณะกรรมการ
ชุมชน  โดยคัดเลือกจากประชาชนในชุมชนประกอบดวยประธานชุมชน  รองประธาน  เลขาและ
กรรมการชุมชนฝายตาง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมีบทบาทเปนผูนําและแกนกลางในการ
พัฒนาชุมชนแลว  ยังมี บทบาทในการที่จะเปนแกนนําใน การรวมคิด  รวมทํา  รวมแกไขปญหาตางๆ  
ที่เกิดข้ึนในชุมชน  รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ  ในกรณีที่    การแกไขปญหาน้ันตองการการ
ชวยเหลือสนับสนุนจากเทศบาลฯ 

  สําหรับการแบงชุมชนยอยในเขตเทศบาลตําบลบานแหลมไดแบงตามหมูบาน โดยแบง
ไดเปน 9 ชุมชน  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ  ทั้งหมด 
  ชุมชนยอยในเขตเทศบาลฯ  9  ชุมชน  ประกอบดวย 

1. ชุมชนวัดอุตมิงคพัฒนา 
2. ชุมชนวัดตนสนพัฒนา 
3. ชุมชนบานกลางสามัคคี 
4. ชุมชนบานในพัฒนา 
5. ชุมชนศาลเจากวงกงพัฒนา 
6. ชุมชนยานซื่อพัฒนา 
7. ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี 
8. ชุมชนประมงเจริญพัฒนา 
9. ชุมชนศาลเจาฮุดโจวรวมใจพัฒนา 
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแหลม 

2.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.  การคมนาคม/ขนสง   เทศบาลตําบลบานแหลมต้ังอยูในพื้นที่อําเภอบานแหลม   
จังหวัดเพชรบุรี  ถนนสายหลัก  ไดแก ทางหลวงแผนดินสายเพชรบุรี-บานแหลมฝงตะวันออก  เปน
เสนทางที่ใชติดตอกับจังหวัดเพชรบุรีระยะทาง  12  กิโลเมตร 
  -  ทางหลวงแผนดินสายเพชรบุรี-บานแหลมฝงตะวันตก  เปนเสนทางที่ใชติดตอกับ
จังหวัดเพชรบุรี  ระยะทาง  15  กิโลเมตร 
   ก.  ทางบก 

-  จากกรุงเทพมหานคร  โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข  4. (ถนนเพชร
เกษม)  ระยะทางประมาณ  166  กิโลเมตร  (ผานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี) 

-  จากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 35. (ถนนธนบุรี-    
ปากทอ) ระยะทางประมาณ  120  กิโลเมตร  (ผานจังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงครามและอําเภอปาก
ทอ  จังหวัดราชบุรี)  

- จากกรุงเทพมหานคร โดยทางถนนพระราม  2  เขาตามเสนทาง ตําบล
ย่ีสาร – บางตะบูน ระยะทางประมาณ  19 กิโลเมตร 
   ข.  ทางอากาศ 

ในจังหวัดเพชรบุรี  ไมมีที่ต้ังของสนามบินพาณิชย  กรณีเดินทางโดย
เครื่องบินโดยสาร  (ขนาดเล็ก)  ตองไปข้ึน-ลงที่สนามบินบอฝาย  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ซึ่งมีระยะทางหางจากเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ประมาณ  75  กิโลเมตร 
   ค.  ทางนํ้า 

ในเขตเทศบาลตําบลบานแหลมมีแมนํ้าเพชรบุรีไหลผาน ปจจุบันใชเปน
ทางสัญจร เพื่อประกอบอาชีพประมงในการขนสงทางนํ้า 
  2.  ไฟฟา   ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแหลม  มีการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  
บานแหลม  เปนหนวยงานที่ใหบริการดานการไฟฟา  ในเขตเทศบาลตําบลบานแหลม มีจํานวน
ครัวเรือนที่มีการใชไฟฟา  จํานวน  3,750  ครัวเรือน ถนนในเขตเทศบาลฯ มีมิเตอร ไฟสาธารณะ 
จํานวน  18  เครื่อง 
  3.  การประปา   ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแหลม  ดําเนินการโดยการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี  มีจํานวนครัวเรือนที่มีการใชบริการนํ้าประปา  จํานวน  3,๒๖๖  ครัวเรือน 
  4.  โทรศัพท  ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแหลม  มีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
เปนผูใหบริการดานโทรศัพท  ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ  ทั้งหมด  โดยมี 

1. จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล  จํานวน  1,005  เลขหมาย 
2. จํานวนโทรศัพทสาธารณะ   จํานวน      46   เลขหมาย 

  5.  การสื่อสารและโทรคมนาคม   ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ  มีหนวยงานเกี่ยวของกับ
การสื่อสารและโทรคมนาคม  ไดแก  ที่ทําการไปรษณีย จํานวน  1  แหง  และระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 90  เปอรเซ็นต 
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  6.  การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแหลม   การใชที่ดินจะ
เปนไปตามที่ไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวม  ชุมชนสวนใหญอาศัยอยูอยางหนาแนน  
บริเวณสองฝงแมนํ้าเพชรบุรี  ซึ่งอยูบริเวณใจกลางเขตเทศบาลฯ  โดยการใชที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม
และเปนที่อยูอาศัย 

3.  ดานเศรษฐกิจ 
  1.  โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร  โครงสรางทางเศรษฐกิจที่สําคัญใน
พื้นที่เขต   เทศบาลตําบลบานแหลม  ไดแก 
    1.1  การพาณิชยและการบริการ   จากสภาพพื้นที่ของเขตชุมชนเปนศูนยกลาง
การคาขายและบริการ  การธนาคาร  การศึกษา  การรักษาพยาบาล  การสื่อสารโทรคมนาคม  
ประกอบกับขอจํากัด ดานจํานวนพื้นที่  ทําใหการลงทุนในภาคธุรกิจจะเปนลักษณะของการลงทุนทํา
ธุรกิจในระบบครอบครัวประกอบการกับพื้นที่ของเทศบาลติดกับทะเล  จึงทําใหมีสินคาพื้นเมืองที่ข้ึนช่ือ  
คือ  อาหารทะเลตากแหงเปนของฝากแกญาติมิตร  เพื่อนฝูง 
   สถานประกอบการดานการพาณิชย 

- สถานีบริการนํ้ามัน  3  แหง   
1. สถานีบริการนํ้ามันถนนเพชรบุรี-บานแหลมฝงตะวันออก (2 แหง ) 
2. สถานีบริการนํ้ามันถนนเพชรบุรี-บานแหลมฝงตะวันตก ( 1 แหง ) 
- ตลาดเอกชน  6  แหง 

1. ตลาดนัดวัดลักษณาราม 
2. ตลาดนัดวัดในกลาง 
3. ตลาดนัดวัดตนสน 
4. ตลาดกิ่งแกว 
5. ตลาดนํ้าเพชร  (ตลาดใหม) 

สถานประกอบการดานบริการ 
- ธนาคาร  จํานวน  4  แหง 

1. ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
4. ธนาคารไทยพาณิชย 

- สํานักงานประกันชีวิต 1  แหง 
-  ศูนยจําหนายรถยนต  1  แหง 
- คลินิกแพทยแผนปจจุบัน  4  แหง 
- บริษัทเดินรถ  1  แหง 
- ศูนยลางอัดฉีด  4  แหง 
- ศูนยจําหนายรถจักรยานยนต  3  แหง 
- คลินิกแพทยแผนไทย  1  แหง 

1.2 การเกษตรกรรม   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหลมสวนใหญ
ประกอบอาชีพการทําประมง  เชน  การเลี้ยงกุง  หอย  ปู  ปลา 



 ๑๒ 

1.3  อุตสาหกรรม  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีโรงงานอุตสาหกรรมไดแก 
-  อุตสาหกรรมขนาดกลาง  ไดแก 

1.  โรงงานแลปลา   5 โรงงาน 
2.  โรงงานแปรรูปอาหารทะเล  3 โรงงาน  
3.  โรงงานนํ้าปลา   2 โรงงาน 

4.  ดานสังคม 
  1.  จํานวนประชากร  จํานวนครัวเรือน   จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ณ  
เดือน  เมษายน พ.ศ.255 ๖  ของสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง พื้นที่ในระดับตําบล  
บานแหลม  ทองถ่ินเทศบาลตําบลบานแหลม  ปรากฏขอมูลจํานวนประชากร  จํานวนครัวเรือนในเขต
เทศบาลตําบล   บานแหลม  ดังน้ี 
   -  จํานวนประชากรรวม 1 ๒,570  คน  แบงเปน 

- ชาย   6,097   คน  
- หญิง  6,473   คน 

-  จํานวนครัวเรือน  3,๙93  ครัวเรือน   
  2.  ศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหลม  นับถือศาสนาพุทธเปนสวน
ใหญ  โดยมีวัดในพุทธศาสนาที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบล  จํานวน  5  วัด  ไดแก 

1.   วัดตนสน    2.    วัดในกลาง 
3.    วัดลักษณาราม   4.    วัดศีรษะคาม 
5.    วัดอุตมิงค 

  3.  วัฒนธรรมประเพณี   
1.  งานประเพณีสงกรานต  เปนงานที่เทศบาลฯ  จัดประจําเดือนเมษายน

ของทุกป  ลักษณะการจัดงาน  มีการจัดขบวนแหสงกรานตเขาเมืองเพชรบุรี  มีการละเลนพื้นบาน 
   2.  งานเทศกาลกินเจ  เปนงานที่เทศบาลฯ  จัดข้ึนประมาณเดือนตุลาคม
หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกป  ลักษณะการจัดงานมีขบวนแหเทพเจาจีนทางแมนํ้าเพชรบุรี  
ประชาชนที่มีเช้ือสายจีนจะถือศีลกินเจ  ประมาณ  10  วัน 

4.  การศึกษา  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบล 
บานแหลม ดังน้ี 
 ๔.๑  มีการถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหแก อปท. มี ๑ แหง  
     ๑)  โรงเรียนวัดลักษณาราม 

๔.๒  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตําบลบานแหลม รับโอน
งบประมาณจากกรมการศาสนา  มี  2  แหง 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลักษณาราม 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตนสน 

๔.๓  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลบานแหลม รับโอนเด็ก ๓ ขวบ 
จาก สปช. เดิม มี  3  แหง   

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานแหลม 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค 
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4.๔  โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)   มี  5  แหง 

1) โรงเรียนวัดลักษณาราม 
2) โรงเรียนวัดตนสน 
3) โรงเรียนบานแหลม 
4) โรงเรียนวัดในกลาง 
5) โรงเรียนวัดอุตมิงค 

4.๕  โรงเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) สัดกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)   มี  5  แหง 

1) โรงเรียนวัดลักษณาราม 
2) โรงเรียนวัดตนสน 
3) โรงเรียนบานแหลม 
4) โรงเรียนวัดในกลาง 
5) โรงเรียนวัดอุตมิงค 

๔.๖  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓) สัดกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)   มี  ๑  แหง 
 ๑)  โรงเรียนวัดตนสน 

5.  การสาธารณสุข  ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานแหลม  มีโรงพยาบาลของรัฐใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  1  แหง  ไดแก  โรงพยาบาลบานแหลม   
  6.  กีฬานันทนาการและสวนสาธารณะ 

1. สนามฟุตบอล  จํานวน  3  แหง   
1.1  สนามโรงเรียนวัดในกลาง   
1.2 สนามโรงเรียนวัดลักษณาราม   
1.3 สนามโรงเรียนวัดตนสน 

2. สนามบาสเก็ตบอล  จํานวน  4  แหง 
2.1 สนามโรงเรียนบานแหลม 
2.2 สนามโรงเรียนวัดในกลาง 
2.3 สนามโรงเรียนวัดตนสน 
2.4 สนามโรงเรียนวัดลักษณาราม 

3. สนามตะกรอ  จํานวน  4  แหง 
3.1 สนามโรงเรียนบานแหลม 
3.2 สนามโรงเรียนวัดในกลาง 
3.3 สนามโรงเรียนวัดตนสน 
3.4 สนามโรงเรียนวัดลักษณาราม 

4. สวนสุขภาพ  จํานวน  2  แหง 
4.1 โรงเรียนวัดในกลาง 
4.2 โรงเรียนวัดลักษณาราม 
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7.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 1.  มีสถานีตํารวจภูธรอําเภอ  จํานวน  1 แหง 
 2.  ศูนยอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  1 แหง 
 3.  สถานีดับเพลิง   จํานวน  1 แหง 
 4.  รถดับเพลิง    จํานวน  1 คัน 
 5.  รถกระเชาไฟฟา   จํานวน  1 คัน 
 6.  รถบรรทุกนํ้า    จํานวน  3 คัน  

5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เทศบาลตําบลบานแหลม  มีพื้นที่ดานทิศตะวันออกจดทะเลอาวไทย  บางสวน
ทรัพยากร   ธรรมชาติที่สําคัญจึงไดมาจากทะเล เชน กุง หอย ปู ปลาและปาชายเลน  มีแหลงนํ้า
ธรรมชาติ คือ แมนํ้า เพชรบุรี  ซึ่งใชเปน เสนทางสัญจรในการประกอบอาชีพประมง และใชเปนทาง
ขนสงทางนํ้า  ในเขตเทศบาลฯ   มีลําคลองธรรมชาติทั้งหมด  7  สาย   คือ สายคลองวัด สายคลอง  
ทาแห สายคลองตลาด สายคลองโรงพัก สายคลองลาดสัมพุด  สายคลองวิก  และสายคลองนํ้าเช่ียว 
  เทศบาลตําบลบานแหลมไดมีการกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  โดยทําการจัดเก็บ
ปริมาณขยะมูลฝอย  ประมาณ  15   ตัน/วัน  ใชวิธีฝงกลบ และคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได   
  นอกจากน้ี  ทางเทศบาลตําบลบานแหลมมีโครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและเตาเผา
ขยะ เพื่อรองรับปญหาขยะมูลฝอยในอนาคตตอไป 

6.  ดานการเมือง  การบริหาร 
  1.  องคกรเทศบาลตําบลบานแหลม  ประกอบดวย 
   -  สภาเทศบาลตําบลบานแหลม  ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน  และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  4  ป  นับแตวันเลือกต้ัง 
   -  นายกเทศมนตรีตําบลบานแหลม  มีจํานวน  1  คน  มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2551  และได
แตงต้ังรองนายก   เทศมนตรีใหเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
จํานวน  2  คน 
   

2.  โครงสรางการบริหารงานเทศบาลตําบลบานแหลม 
        การบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหลม  กําหนดโครงสรางการบริหารงาน
และหนาที่  ดังน้ี 
   1. สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาลและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย,แนวทาง
และแผนปฏิบัติ  ราชการของเทศบาล รวมทั้งมีหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการ
เจาหนาที่ งานประชาสัมพันธ     งานทะเบียนราษฎร  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนงานอื่น  ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

 



 ๑๕ 

   2.  กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของเทศบาล  
งานผลประโยชนของเทศบาล  การจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพยสินการตีราคา
ปานกลางของที่ดิน  ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  การรักษาความสะอาด  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การ
ควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  การดูแลรักษา
ทางระบายนํ้า  ทอระบายนํ้า  งานสัตวแพทย งานควบคุมโรงฆาสัตว งานควบคุมและปองกันโรคติดตอ 
งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานรักษาพยาบาล  ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
   4.  กองชาง   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม  การ
ประมาณราคากอสราง  งานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป  งานผังเมือง  การพัฒนาและปรับปรุง  ชุมชน
แออัด  การควบคุมแนวเขตถนนและที่ดินสาธารณประโยชน  การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก  ทางนํ้า  
การเวนคืนและจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  งานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  การจัดสถานที่เกี่ยวกับประเพณี  การ
ควบคุมพัสดุงานดานชางโยธา  งานสวนสาธารณะ  ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย    

5.  กองการศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบอบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เชน      การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  
โดยมีงานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก  งานกิจการ
นักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริมอาชีพ  งาน
หองสมุด  พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  ตลอดจนงานอื่นที่
เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

3.  อัตรากําลังของเทศบาลตําบลบานแหลม 
   1.  พนักงานเทศบาล    จํานวน  36  คน 
   2.  ลูกจางประจํา    จํานวน    7  คน 
   3.  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  38  คน  

4.  พนักงานจางทั่วไป    จํานวน  13  คน 
 4.  หนาที่ของเทศบาล 

       เทศบาลตําบลบานแหลม  มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  
ดังน้ี 
   1.  หนาที่ที่ตองทํา 

1.1 รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
1.2 ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
1.3 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการ

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1.4 ปองกันและระงับโรคติดตอ 
1.5 ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
1.6 ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
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1.7 สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และพิการ 
1.8 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2.  หนาที่ที่อาจจัดทํา 
2.1 ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
2.2 ใหมีโรงฆาสัตว 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
2.4 ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
2.5 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง 
2.6 ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
2.7 ใหมีสุสานและฌาปนกิจ 
2.8 บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
2.9 เทศพาณิชย 

5.  สถานะการคลังของเทศบาลตําบลบานแหลม 

5.1 ประเภทรายรับและสถิติรายรับของแตละประเภท 
 

ประเภทรายรับ รายรับจริง  ป  2556 
1.  รายไดท่ีนํามาต้ังจายตามงบประมาณ  (รวม) 

ก.  รายไดจัดเก็บเอง  (รวม) 
ข.  รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล 
ค. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหเทศบาล (รวม) 

2.  รายไดท่ีมิไดนํามาต้ังจายงบประมาณ 
      ง.    รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค (รวม) 
      จ.    รายรับพิเศษ (รวม) 

 
4,202,728.47 

40,498,760.60 
23,579,958.00 
20,๓๕๐,076.69 
21,633,448.68 

รายรับ  (รวม) 89,914,895.75 
    
   ประเภทรายจายและสถิติรายจายของแตละประเภท  

 
จําแนกรายจายตามหมวดรายจาย รายจายจริง  ป  2556 

1. จายจากงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 
3. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
8. หมวดรายจายอื่น 

19,737,092.44 
2,839,118.00 

18,384,348.66 
22,838,111.11 

847,882.52 
3,998,680.00 
7,314,589.49 

18,000.00 
รายจาย  (รวม) 75,977,822.22 
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5.2 ประเภทรายจายตามแผนงาน 

 
 จําแนกรายจายตามแผนงาน รายจายจริง  ป  2556 

ดานบริหารท่ัวไป  (รวม) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (รวม) 
1. แผนงานดานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ดานเศรษฐกิจ  (รวม) 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
2. แผนงานการพาณิชย 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (รวม) 
    1.  แผนงานงบกลาง 

 
16,188,060.86 
2,943,961.44 

 
14,961,398.07 
5,295,379.89 

12,437,578.82 
1,081,536.00 
1,620,059.00 

 
1,712,755.70 

- 
 

19,737,092.44 
รายจาย  (รวม) 75,977,822.22 

6.  บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
       บทบาทการมีสวนรวมของประชากรในกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญ  ไดแก 

1. การสมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหลม 
2. การใชสิทธ์ิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหลม 
3. การสมัครรับเลือกต้ังตัวประธานชุมชนทั้ง  9 ชุมชน 
4. การใชสิทธ์ิเลือกต้ังตัวประธานชุมชนทั้ง  9 ชุมชน 

7.  บทบาท/กรณีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการบริหาร 
1. การเขารวมเปนคณะกรรมการชุมชนยอยของเทศบาล 
2. การเขารวมเปนประชาคม 
3. การเขารวมรับฟงการประชุมคณะกรรมการชุมชนยอยและเสนอแนวความคิด

เห็นปญหาความตองการในการประชุม  เพื่อสงตอถึงผูบริหาร 
4. การเขารวมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล 
5. การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
6. การเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล 

 



 
สวนที่  3 

สรุปผลการพัฒนา
ทองถิ่นในปที่ผานมา 
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา  

-------------------------- 
1.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ที่ แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

(แผนพัฒนา) 

จํานวน 
โครงการ 

(ที่ดําเนินการ) 

คิดเปน         
รอยละ 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 52 12 23.08   
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
48 29 60.42  

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

11 4 36.37  

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนและ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ      
การทองเที่ยว  

3 0 00.00  

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ  ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

18 4 22.22  

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ 
ปญญาทองถิ่น  

3 3 100  

7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานกระบวนการบริหารที่
ดีในองคกรและการ มีสวนรวมของ
ประชาชน 

20   12 60.00  

 
. 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
  เทศบาลตําบลบานแหลมไดดําเนินการแกไขปญหา  และจัดทําโครงการพัฒนาตาง ๆ 
ตามความตองการของประชาชน  โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  
โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน  ดานการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค เทศบาลฯไดพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ปจจุบันถนนแทบทุกสายไดรับการบูรณะและซอมแซม  กอสรางข้ึนใหม  ถนนสายหลัก ตรอก ซอย ใน
เขตเทศบาลมีไฟฟาสองสวางครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลฯ ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
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    ดานการศึกษาไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรับความรู กลาคิด  
กลาแสดงออกมากข้ึน การฝกทักษะการเรียนรูระหวางเยาวชนกับผูปกครอง ซึ่งไดรับการตอบรับและ
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเปนอยางดี  

          ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ไดมีการจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย วาตภัย ใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเขต
เทศบาลอยางตอเน่ือง เมื่อประสบปญหาเหตุอัคคีภัย วาตภัย สามารถชวยลดปญหาการเกิดอัคคีภัย 
วาตภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          ดานการวางแผนและสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ตองปรับปรุง
และแกไข เน่ืองจากไมมีการดําเนินโครงการในดานดังกลาวฯ  

          ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะใหไดมาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสํารวจพื้นที่ในการกําจัดขยะอยางเปนระบบและไดมาตรฐาน รณรงคจัด
อบรมใหความรูกับเยาวชน และประชาชนในการอนุรักษแมนํ้าเพชรบุรี และเทศบาลจัดกิจกรรมปลูก
ตนไมสองขางทางรวมกับประชาชน ประธานชุมชน อสม. ทหาร ขาราชการ ซึ่งไดผลเปนอยางดี 
ปจจุบันสองขางถนนในเขตเทศบาลฯ ไดมีตนไมปลูกใหมข้ึนเปนจํานวนมาก   

          ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ ปญญาทองถ่ิน  เทศบาลฯไดจัด
กิจกรรมวันสําคัญ ๆ ทางศาสนา และสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและเปนประจําทุกป 

          ดานกระบวนการบริหารที่ดีในองคกรและการ มีสวนรวมของประชาชน  การพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบานแหลมที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ  สามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี 
 
 
 
 



  

 

สวนที่  4 
ยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนาในชวงสามป      
(พ.ศ. 2558- 2560) 
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 สวนท่ี  4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ( พ.ศ. 2558– 2560) 

-------------------------------------  

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหลม 
เทศบาลตําบลบานแหลม  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เอื้ออํานวยและประสาน   

เช่ือมโยงที่องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับ
บริการสวัสดิการและการคุมครองอยางทั่วถึงเปนธรรมและเสมอภาค  ทั้งสามารถพัฒนาตนเองเพิ่ม
ศักยภาพชวยเหลือครอบครัวใหเขมแข็งและชุมชนเปนเมืองนาอยูย่ิงข้ึน 

4.2  วิสัยทัศนของผูบริหาร 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล   สงเสริมดานการศึกษา พัฒนาดาน

สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคมใหสะดวกข้ึน ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  พัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  ดานคมนาคมใหสะดวก ข้ึน 
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  พัฒนาดานสิ่งแวดลอม จัดการดานขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล สรางจิตสํานึกตอประชาชนใหตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม ดูแลดานสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต  สงเสริมชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสรณรงคเยาวชนตอตานยาเสพติด 
ดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน มีการตอยอดสินคาที่ประชาชนดําเนินการใน
รูปแบบของหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พัฒนาดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของทองถ่ิน จัดอบรมใหความรูดาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินแกเยาวชน 

4.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลตําบลบานแหลม ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห SWOT แลวกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของ
ทองถ่ิน ดังน้ัน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา จึงเปนกรอบช้ีนําของแผนงาน ซึ่งเปนการกําหนด
วิธีการ หรือ ข้ันตอนที่จะนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด 

4.4  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ( พ.ศ. 2558-2560 ) 
  เทศบาลตําบลบานแหลมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
(พ.ศ.2558-2560)  ไว  7  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า ฯลฯ 
1.2  พัฒนาแหลงนํ้า  และระบบประปาหมูบาน 
1.3  ขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง  พรอมไฟฟาสาธารณะ 
1.4  จัดทําผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ 
1.5  พัฒนาระบบจราจร 
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
2 .2 พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.3  สงเสริมสุขภาพอนามัย  รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   

              และโรค  ติดตอ (เชน โรคเอดส  วัณโรค ฯลฯ) 
2.4  สงเสริมและนันทนาการทุกระดับ 
2.5  สงเสริมสวัสดิการสังคม 
2.6  ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ  
   สงบเรียบรอย 

3.1  รักษาความสงบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.2  จัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3  สงเสริมและใหความรูแกเจาหนาที่และประชาชนในการปองกัน  
       อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม   
                       และการทองเท่ียว 

4.1 สงเสริมการผลิต  ผัก  ผลไมปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค 
4.2 สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
4.3 สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไมเปน

อันตรายตอสภาพแวดลอม 
4.4 ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ 
4.5 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทุกระดับ 
4.6 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว  ทางเลือกดานประวัติศาสตร  ศิลป  

วัฒนธรรม  ควบคูกับการสงเสริมตลาดนัดนักทองเที่ยวกลุมประชุมสัมมนา – 
นันทนาการ  และสรางความเช่ือมโยงกับการทองเที่ยวหลัก (ทะเล   
ปา  เขา) 

4.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
4.8 อนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิ่งแวดลอม 

5.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ        
       สิ่งแวดลอม 
5.2  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.3  บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.4  ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.5  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5.6  บําบัดและจัดการขยะ 
5.7  ปองกันอุทกภัย 
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5.8  พัฒนาภูมิทัศน  สิ่งแวดลอมเมือง  แมนํ้าสายหลัก  และแหลงนํ้าธรรมชาติ 
5.9  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
   และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6.1  สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.2  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
       และพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร   
   และการมีสวนรวมของประชาชน 

7.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
7.2  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
7.3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ิน 
7.5  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจการทองถ่ิน 
7.6  ปรับปรุงและพัฒนารายได 
7.7  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย 

4.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
1.  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยรับฟงความคิดเห็นของชุมชนเพื่อ

นํามาทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเทศบาลอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  

2.  สงเสริมดานการศึกษา  มีการสงเสริมเรื่องสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือเรื่องตอทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจนรวมถึงอุปกรณการเรียนแก
สถานศึกษาในเขตเทศบาลและพื้นที่ขางเคียง  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา  สงเสริมสนับสนุน
การเรียนรูของคณะอาจารยและครูผูสอนในกระบวนการเรียนรูแบบใหมเพื่อถายทอดตอเยาวชน 

 3.  พัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  มีการสนับสนุนในการกอสราง
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมใหสะดวกข้ึน ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ทั้งแสงสวาง ไฟฟา ประปา ใหสะดวกสบายทั้งเขตเทศบาล รวมถึงการปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหเกิดความสวยงาม  

 4.  พัฒนาดานสิ่งแวดลอม การจัดการดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สรางจิตสํานึก
ตอประชาชนใหตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม ใหประชาชนมีสวนรวมกับหนวยงานราชการ  และ
องคกรภาคประชาชน และศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เกี่ยวกับการกําจัดขยะ   

 5.  ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต  มีการสงเสริมชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการและ
ผูปวยเอดส จัดโครงการรณรงคเยาวชนตอตานยาเสพติด สงเสริมการออกกําลังกายทักษะเกี่ยวกับการ
ออกกําลังการชนิดตางๆและสงเสริมดานการกีฬาระดับจังหวัดใหทักษะเกี่ยวกับกีฬา มีบริการดาน
สาธารณสุขข้ันพื้นฐานมีการสรางเสริมสุขภาพโดยจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายที่พักผอนหยอนใจ 



 ๒๓ 

 6.  ดานเศรษฐกิจ  มีการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน มีการตอยอดสินคาที่
ประชาชนดําเนินการ ในรูปแบบของหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ จัดโครงการฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
โดยมุงเนนการเรียนรูนําไปสูการปฏิบัติไดจริง การแปรรูปผลิตภัณฑหรือวัสดุที่หาไดจากทองถ่ิน เชน
อาหารทะเล และสงเสริมกลุมเกษตรผูเลี้ยงหอย ผูทําประมง ดานวัสดุและอุปกรณทํากิน  

          7. พัฒนาดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณี  มีการสงเสริมสนับสนุนดาน
งบประมาณในการจัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินแกเยาวชน    



 

 
 

สวนที่  6 
การนําแผนพัฒนาสามป 

ไปสูการปฏิบัติและ        
การติดตามประเมินผล 
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สวนท่ี  6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล  

------------------------------------- 

1.  ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
  ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติตาม 
ยุทศาสตรที่กําหนดไว  โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตรจัดสงใหกับ
องคการบริหาร สวนจังหวัด  ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตาม
ประเมินผล  เปนศูนยกลางใน การวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากน้ี  ยังทําหนาที่เปน  
“ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ”  วาเทศบาลตําบลบานแหลมมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร  
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด  การดําเนินการตามแผนที่เกิดข้ึนเปนอยางไร  เพื่อ
ประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต 

2.  องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
  ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งน้ี  ประกอบดวยองคประกอบ  
3  สวนหลัก  คือ  สวนของปจจัยนําเขา  (Input)  สวนของกระบวนการติดตาม  (Propess)  และสวน
ของการประเมินผลลัพธ  (Output,Goal)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
  1.  สวนปจจัยนําเขา  (In put)  ไดแก  แผนยุทธศาสตร  ผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  
และเครื่องมือในการประเมินฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแหลมที่มีอยูแลว จะถูกสง
เขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งเปนหนวยติดตามและประเมินผล  ( M & E UNIT)  เพื่อเปนการ
รวบรวมฐานขอมูลไวโดยบทบาทตอปจจัยนําเขา  คือ  การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือ
ที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแหลม โดยตนเองครั้งน้ี  ไดแก  แบบรายงาน
แบบที่  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนการทบทวน
วาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือไม  อยางไร 
  2.  สวนของกระบวนการติดตาม  (Propess)  เปนการรายงานการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร รายไตรมาส  ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง  โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนหนวยในการประสาน  ซึ่งในการติดตาม  ในข้ันตอนน้ีเปนชวงที่ทําใหทราบวา  แผนยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไวดีหรือไม เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สามารถวัดไดจริงหรือเปลา เพื่อใหบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุ
แผนที่กําหนดไวได  เครื่องมือที่ใชในการติดตามผล  การดําเนินงาน  ไดแก  แบบรายงานแบบที่  2  
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.  สวนการประเมินผลลัพธ  (Output , Goal)  เปนการติดตามชวงสุดทายหรือเปน
การประเมินแผนยุทธศาสตร  ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่
ผานมาในแตละป  ผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  รวมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู   M&E UNIT  ระดับจังหวัดเพื่อเปนหนวยในการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลและเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลตอไปในอนาคต 
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก 

3.1  แบบรายงานแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร 
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   3.2  แบบรายงานแบบที่  3/2  แบบประเมินควรพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  
ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม 
   3.3  แบบรายงานแบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

3.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ .ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 
  (1)  ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  (4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

4.  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการติดตามและประเมินผลที่ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา จะ
ใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดให
แนวทางไว  แตทั้งน้ีไดนําแบบติดตามผลการดําเนินงานฯ  มาปรับปรุงในบางสวน  เพื่อใหเกิดความ
สะดวก  และเหมาะสมในการติดตามการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแหลม 

5.  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลประจําป  พ .ศ.2557  เปนการติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมของปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนการประเมินปละ 1 ครั้งและในปตอไป  โครงการตาม
ขอบัญญัติ/แผนการดําเนินงานของ  เทศบาล ที่กําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว  โดยสรุปรายงานประจําปใหผูบริหารทราบ  เพื่อรายงานตอสภาเทศบาลภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
 


