
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) 

 

 

 
 
 

 
รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ของเทศบาลต าบลควนศรี 

อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รอบเดือนเมษายน 2561 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) 
 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลควนศรี 

                     โทร. 0 77267 049  



 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) 

 

ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 6 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย

ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ

นายกเทศมนตรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ภายในเดอืนเมษายนและ

เดอืนตุลาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ได้มีการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 

2561 (ผลการด าเนนิงานต้ังแต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560- เดอืนมีนาคม พ.ศ.2561) ซึ่งประกอบด้วยการ

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและตาตาม

ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลควนศรี (ระบบ E-Plan) และแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินได้

บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนในต าบลควนศรี 

 

           

               นายธีระ  โพธิ์เพชร 

         นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

********* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     

ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น           

ตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ของเทศบาลต าบลควนศรี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล 

ควนศรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

รวมทั้งงบประมาณในการด าเนนิงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ตรวจสอบดูว่า

แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้หรือไมอ่ย่างไร 

  3. ผลการด าเนนิงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไมเ่พียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในดา้นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนนิการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิน่ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนนิการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลควนศรี ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้

ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร

ของเทศบาลต าบลควนศรี สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา

ให้เกิดความสอดคลอ้งกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

ต าบลควนศรี 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆไป เพ่ือให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี

ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ

เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะตอ้งต้ังรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและ

ต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอย

ปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
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พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลควนศรี ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ  

งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาล

ต าบลควนศรี โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ

ย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อยา่งดย่ิีง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป

แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนนิการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันว่ามีปัญหาใด ควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ือง

ใด จึงไดก้ าหนดเป็นวัตถุประสงค์ไดด้ังน้ี 

  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี ซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       

และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล

การด าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกจิที่ไดก้ าหนดไว้ 

  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลควนศรี 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใช้จา่ยงบประมาณของเทศบาลต าบลควนศรี 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

เทศบาลต าบลควนศรี ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล

ควนศรี หรือสังคมสว่นรวมมากที่สุด 

  6. เพ่ือตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลควนศรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลควนศรีเสนอต่อ

สภาเทศบาลต าบลควนศรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
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เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง

ครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี (4) แตง่ต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ

ช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนนิการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบดว้ย  

  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลอืก จ านวน 3 คน  

  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลอืก จ านวน 2 คน   

  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลอืก จ านวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเอง จ านวน 2 คน  

  5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลอืก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี ต้อง

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ดังน้ี 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 

  2. ด าเนนิการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา

ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ต่อนายกเทศมนตรีต าบลควนศรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี  ได้ก าหนดการ

แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

เทศบาลต าบลควนศรี ดังน้ี 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ

ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการ

ก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แลว้มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ใครเป็นผูใ้ช้ผลการติดตาม 

เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร 

ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี

สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ไดม้าก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหลง่ข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธกีารวิเคราะห์ขอ้มูล จากน้ันสร้างเคร่ืองมือซึ่ง

สว่นใหญจ่ะเป็นแบบสัมภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
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  2.3 ด าเนนิการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ

ขั้นตอนที่ไดก้ าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญที่ต้องการในช้ันนี ้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและไดข้้อมูลที่มคีุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้

ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    

แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ 

การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม

แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมี

หลายลักษณะก็ไดต้ามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลควนศรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนคิซึ่งประกอบดว้ยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสว่นที่ 2  และสว่นที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรีต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลควนศรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลควนศรีและคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน

ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป       

ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลควนศรี 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี มีอ านาจหน้าที่

ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลควนศรี เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลควนศรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลควนศรีและคณะกรรมการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องมอืการติดตามและประเมินผล 

  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา

เลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลต าบลควนศรี ได้คิด

สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ

วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นได้แก่ 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็น

ต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลควนศรี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน

ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

แล้ว  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ

ภาคสนาม  ด าเนนิการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 

 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ปร ะก าศ ผล ก าร ติด ตา มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

ควนศรี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือน 

ที่ผ่านมาทุกครัง้ 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

สภาเทศบาลต าบลควนศรี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ที่ไดก้ าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลควนศรี 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดว้ยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเคร่ืองมือที่มี

อยู่จริงในเทศบาลต าบลควนศรีมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก

รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

สามารถวัดไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ไดจ้ากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด

เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมคีวามสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลควนศรี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ

รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม

ของจังหวัดเดยีวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี ก าหนด

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมอีงค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธกีารต่าง ๆ 

  2.2 วิธใีนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย

หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึน้ได้ 

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 

สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรของเทศบาลต าบลควนศรีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศึกษาไดโ้ดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี ก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 

จะใช้เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 

การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตาม

มาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทงประจ าปี  จะใช้การทดสอบและการ

วัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์

เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  

โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 

(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ

สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคลา้ย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่

มีพิธรีีตอง ไมเ่ครง่ครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลควนศรี ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี    

มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม (Participant observation) เป็นวิธกีารสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ

ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
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participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง

กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสยีในเทศบาลต าบลควนศรี 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลควนศรี/เทศบาลต าบลควนศรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ

ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ

จ าเป็นอยา่งย่ิงที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลควนศรี 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก

เป็นหัวข้อได ้ดังน้ี 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธกีารปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดยีวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ

การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้

ไดรั้บความเช่ือถอืและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนไดเ้สยี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนือ้หา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/

ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลควนศรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด

มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ได ้ 
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลควนศรีแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 

ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล

ควนศรี เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคลอ้งและเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรั้บการบริการประชาชนในเขตต าบลควนศรี  
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ส่วนที่ 2  การตดิตามและประเมนิผล 

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

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลควนศรี         

ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ       

และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ าเภอบ้านนาสาร และแผน

ชุมชนต าบลควนศรี  

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี มีรายละเอียด ดังน้ี 

       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอ้ย 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว และการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

        ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบรกิารสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

       2) พันธกจิ ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี  

คุณภาพมาตรฐาน        

พันธกจิที่ ๒ สง่เสริมและพัฒนาการเกษตร  

พันธกจิที่ ๓ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ 

พันธกจิที่ ๔ พัฒนาสาธารณสุขในพืน้ที่ 

พันธกจิที่ ๕ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกจิที่ ๖ สง่เสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

พันธกจิที่ ๗ สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในท้องถิ่น 
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พันธกจิที่ ๘ สง่เสริมการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๙ ส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

 จุดมุง่หมายที่ 1 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการคมนาคมขนสง่ ระบบการบรกิาร               

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ

บรกิารได้อยา่งทั่วถึง 

 จุดมุง่หมายที่ 2.สง่เสริมการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 

จุดมุง่หมายที่ 3.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ให้มมีลพิษ 

จุดมุง่หมายที่ 4.สง่เสริมการด าเนนิงานดา้นสาธารณสุข 

จุดมุง่หมายที่ 5.สง่เสริมศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จุดมุง่หมายที่ 6.สง่เสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ    

อย่างทั่วถึง 

จุดมุง่หมายที่ 7.สง่เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร้าง

ความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 

จุดมุง่หมายที่ 8.เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายใน

ต าบล 

จุดมุ่ งหมายที่  9 .ส่ ง เสริมและให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน ประกอบดว้ยแนวทางการ

พัฒนา คือ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาเสน้ทางคมนาคมและการขนสง่ให้ไดม้าตรฐาน 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาดา้นงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดว้ยแนวทาง

การพัฒนาคือ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาดา้นการสง่เสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและ

พาณิชยกรรม 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคม 

        แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาดา้นการศึกษา 

        แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาดา้นกีฬาและนันทนาการ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอ้ย ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา คือ 
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        แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาดา้นการสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค   

และเสรีภาพ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือสร้าง

เครอืข่ายการพัฒนา 

        แนวทางการพัฒนาที่ 3 ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว และการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา 

คือ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 ท านุ บ ารุง สง่เสริมกจิกรรมดา้นศาสนา 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 สง่เสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ

ภูมิปัญหาท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบดว้ยแนวทาง

การพัฒนา คือ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขดี

สมรรถนะสูง 

        ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบรกิารสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

ประกอบดว้ยแนวทางการพัฒนา คือ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการสื่อสารสง่เสริมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียน 

       5) วิสัยทัศน์  

  “ต ำบลน่ำอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม  
เลิศล  ำกำรศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”  
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการ

ขนส่งให้ไดม้าตรฐาน 

44 74,140,000 15 30,984,100 

2.พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

62 36,030,000 18 3,227,500 

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

1.พัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพ การ

ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

16 1,385,000 3 25,985 

2.พัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 19 1,770,000 9 893,297.33 

3.พัฒนาด้านการศกึษา 13 2,495,000 6 1,580,299.20 

4.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 10 830,000 6 278,912 

3.การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

1.พัฒนาด้านการสง่เสริมประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค และเสรีภาพ 

1 10,000 0 0 

2.พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น า

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างเครือขา่ยการพัฒนา 

1 20,000 0 0 

3.พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

6 310,000 1 19,080 

4.พัฒนาด้านการรักษาความสงบ

ภายใน 

5 560,000 4 126,658.80 

4.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 300,000 0 0 

2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

10 3,640,000 0 0 

5.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญหาท้องถิ่น 

1.ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศาสนา 

6 255,000 3 125,268 

2.สงเสริม อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น 

4 115,000 3 62,668 

6.การพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีด ี

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11 1,032,000 37 8,339,779.31 

2.พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

8 1,070,000 34 1,331,618.81 

7.การพัฒนาบริการสาธารณะ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการ

สื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษอังกฤษ

และภาษาเพ่ือนบ้านในภูมภิาคอาเซียน 

2 50,000 0 0 

รวม 219 124,012,000 139 46,995,166.45 
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     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีด ี

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

8 5,350,000 29 6,805,056.89 

2.พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

เป็นองค์กรท่ีมขีีดสมรรถนะสูง 

8 1,080,000 38 1,958,763.37 

2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง

ให้ไดม้าตรฐาน 

17 44,612,000 7 4,876,300 

2.พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

15 9,150,000 3 7,100,000 

3.การพัฒนาด้านศาสนา 

ศลิปะ วฒันธรรม จารีต

ประเพณีและภมูิปัญหา

ท้องถิ่น 

1.ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศาสนา 

6 245,000 2 62,376 

2.สงเสริม อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น 

5 135,000 3 70,468 

 

4.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

1.พัฒนาด้านการสง่เสริมอาชีพ การ

ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

6 210,000 2 30,743 

2.พัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 19 1,670,000 6 716,758.5 

3.พัฒนาด้านการศกึษา 7 1,775,000 7 3,541,936.60 

4.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 10 850,000 5 275,036 

5.พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

4 310,000 1 1,530 

6.พัฒนาด้านการรักษาความสงบภายใน 6 590,000 3 123,301.90 

5.การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

1.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 500,000 0 0 

2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

8 3,510,000 0 0 

6.การพัฒนาบริการ

สาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการ

สื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษอังกฤษ

และภาษาเพ่ือนบ้านในภูมภิาคอาเซียน 

1 30,000 0 0 

รวม 121 70,017,000 106 25,562,270.33 
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     1.2.3  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2551 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจรงิ 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การปกป้องและเชิดชู

สถาบันหลักของชาติ และ

ผู้ท าคุณประโยชน ์

1.การปกป้องและเชิดชสูถาบัน

พระมหากษัตริย์และผู้ท าคุณประโยชน์ 

2 50,000 1 10,000 

2.การพัฒนาการบรหิาร

จัดการบา้นเมืองท่ีดี 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 460,000 31 8,312,763.94 

2.พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

9 1,840,000 44 1,177,1891.19 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการ

ขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

58 108,167,700 6 1,733,200 

2.พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

40 39,890,200 12 1,979,728.3 

4.การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญหา

ทอ้งถิ่น 

1.ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศาสนา 

3 100,000 1 17,723 

2.สงเสริม อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

4 115,000 3 56,379 

5.การพัฒนาด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การ

ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

9 910,000 2 41,778 

2.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 16 2,141,000 4 625,858.50 

3.พัฒนาด้านการศกึษา 10 2,774,800 6 1,829,620.94 

4.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 9 905,000 5 309,807 

5.พัฒนาด้านการปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

3 190,000 1 6,444 

6.พัฒนาด้านการรักษาความสงบภาย

เรียบรอ้ย 

3 550,000 0 0 

6.การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 3 1,300,000 0 0 

2.การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 5,900,000 0 0 

7.การพัฒนาบรกิาร

สาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

สื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษอังกฤษ

และภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 

1 30,000 0 0 

รวม 186 165,323,700 116 16,095,194.59 
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      1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจรงิ 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การสรา้งความม่ันคง

ของชาติ 

1.การสรา้งความม่ันคงของชาติ การ

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

6 34,500 5 15,500 

2.การพัฒนาการบรหิาร

จัดการบา้นเมืองท่ีดี 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบรหิาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

22 1,992,225 17 1,602,628 

2.ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3 60,000 0 0 

3.การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง

ให้ได้มาตรฐาน 

56 83,056,000 7 6,117,500 

2.พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

28 33,034,200 3 3,380,168.31 

4.การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญหา

ทอ้งถิ่น 

1.ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศาสนา 

2 75,000 2 84,289 

2.สงเสริม อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

3 75,000 1 2,000 

5.การพัฒนาด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การ

ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

6 120,000 1 25,126 

2.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ

สาธารณสุข 

15 7,931,600 5 7,313,900 

3.พัฒนาด้านการศกึษา 17 1,757,520 15 1,849,089.2 

4.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 7 820,000 3 288,032 

5.พัฒนาด้านการปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

2 40,000 1 1,080 

6.พัฒนาด้านการรักษาความสงบภาย

เรียบรอ้ยและสร้างความเข้มแข็ง 

2 550,000 0 0 

6.การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 0 0   

2.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4 170,000   

7.การพัฒนาบรกิาร

สาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

สื่อสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษอังกฤษ

และภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 

1 30,000   

รวม 173 129,746,045 60 20,679,312.51 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของชาติ มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเร่ืองการ

สร้างความมั่นคงของาติ สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม การสร้าง

ความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ก าหนดเป็น

เป้าประสงค์ว่า 1. ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและสงบสุข 2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 3.ประชาชนมีสุขภาวะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ศักยภาพในการแข่ง เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์

ธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกันพันธกิจการปกป้องและ

เชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์การปกป้อง และ

เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้าง

ความมั่นคงของชาติ การปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการเกี่ยวกับ

การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพิธทีางศาสนา งานรัฐพิธต่ีางๆ  
   2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีความ

สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการบริหาร

จัดการภาครัฐ สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนนิการในเร่ืองหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทภารกิจมสีมรรถนะสูงมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลตามกรอบแนวทางการบริหารที่ส าคัญ ซึ่ง

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไดก้ าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า 1. ชุมชนและแหลง่ท่องเที่ยว

มีความปลอดภัยและสงบสุข 2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 3.ประชาชนมีสุขภาวะ ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่ง เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์ที่9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง 

เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สง่เสริมพัฒนาระบบการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกันพันธกิจ การส่งเสริม
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ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสง่เสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางที่ 2 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งการอบรมเพ่ิมความรู้ การจัดซื้อค รุภัณฑ์ต่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างาน การจัดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  การจัดท าโครงการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในด้านต่างๆ การให้ความรู้ในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในต าบล และกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย และ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

   3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสอดคล้องกัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซี่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเร่ือง

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและกาวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ก าหนดเป็น

เป้าประสงค์ว่า 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการ

แข่งขันระดับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส ์

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ         

พันธกิจการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่ง

เ ช่ือมโยงกับเป้าประสงค์ เพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงตามแนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม

และการขนส่งให้ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งก่อให้เกิด

ผลผลิตและโครงการเกี่ยวกับพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้าง บุกเบิก ซ่อมแซมถนน การ

สาธารณูปการด้านแหล่งน้ า ประปา ไฟฟ้า สาธารณูปการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนของ

ประชาชน  

   4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์

ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 ยุทธศาสตร์ที่ ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเร่ืองการศึกษาเรียนรู้ ทะนุบ ารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ภูมปิัญญา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไดก้ าหนดเป้าประสงค์ว่า 1.ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

และสงบสุข 2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 3.ประชาชนมีสุขภาวะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4         
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การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่ง เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ การอนุรักษ์ ส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และท านุบ ารุงศาสนา ตามแนวทางที่1 ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา แนวทางที่2 ส่งเสริม 

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการ ดังน้ี คือ

โครงการเกี่ยวกับการการท านุบ ารุงศาสนา และโครงการเกี่ยวกับงานประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น  

   5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความสอดคล้องกันยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการใน

เร่ืองเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม การจัดการศึกษา การ

กีฬา บริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

ที่ไดก้ าหนดเป้าประสงค์ว่า 1. ชุมชนและแหลง่ท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 2. เยาวชนได้รับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ 3. ประชาชนมีสุขภาวะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่ง เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การคุณภาพชีวิต  และยุทธศาสตร์ที่8 พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความ

เช่ือมโยงกับพันธกิจ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและพาณิชยกรรม ส่งเสริมพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา ซึ่งเช่ือมโยงกับ

เป้าประสงค์ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการลงทุน ส่งเสริมสวัสดิการ

ด้านสังคม สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุก

ระดับอย่างทั่วถึง สง่เสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ย ตามแนวทางที่ 1 พัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยก

รรม แนวทางที่2 พัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและสาธารณสุข แนวทางที่3 พัฒนาด้านการศึกษา แนวทาง

ที่4 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ แนวทางที่5 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางที่6 พัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการเกี่ยวกับฝึกอบรม

เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้ความรูเ้ร่ืองสุขภาพต่างๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน การพัฒนา

ด้านศึกษาจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งผู้เรียนแลผู้สอน รวมถึง
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โครงการดา้นสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น 

การติดต้ังโครงการวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพืน้ที่อันตรายต่างๆ   

  6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความสอดคลอ้งกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ิงยืน   

ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเร่ืองการรักษาความมั่นคง การสร้างสมดุล

ทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรที่ดิน น้ า ป่าไม้ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โลกร้อน การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า 1. ชุมชนและ

เมืองท่องเที่ยวหลักมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2. พื้นที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น (ป่า

บก ป่าชายเลน) 3. ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณะภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 

5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับพันธกิจด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เช่ือมโยง

กับเป้าประสงค์ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบรหิารจัดการการท่องเที่ยวภายในต าบล ตามแนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 การพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยว แนวทางที่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โครงการฝึกอบรมให้

ความรูเ้ร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่งๆ  

  7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีความ

สอดคลอ้งกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน   ซึ่งก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการในเร่ืองการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาท การใช้โอกาส

ใน AEC การพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า 1.ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความ

ปลอดภัยและสงบสุข 2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 3. ประชาชนมีสุขภาวะ ตามยุทธศาสตร์ที่  

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการ

สาธารณะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมคีวามเช่ือมโยงกับพันธกิจการพัฒนาศักยภาพการบริการ

สาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์การพัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียน ตามแนวทางการพัฒนาแนวทางที่1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตโครงการ เกี่ยวกับโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     2.1.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1) วิสัยทัศน ์ 

“ต าบลน่าอยู ่  เชิดชูประเพณวีัฒนธรรม  

              เลศิล้ าการศึกษา  พัฒนาสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

    2) ยุทธศาสตร์  

       1. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของชาติ  

       2. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. ยุทธศาสตร์การสง่เสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        5. ยุทธศาสตร์การสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

        7. ยุทธศาสตร์การบรกิารสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   3) เป้าประสงค์ 

1. การปกป้องและเชดิชูสถาบันหลักของชาติและการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

ผู้ท าคุณประโยชน์ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการคมนาคมขนสง่ ระบบการบรกิาร

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้

อย่างทั่วถึง 

3. สง่เสริมการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร พาณิชยกรรมและการ

ลงทุน 

4. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มมีลพิษ 

5. สง่เสริมสวัสดิการดา้นสังคม สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 

6. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีจารีตประเพณ ีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา 

7. สง่เสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่าง

ทั่วถึง 

8. สง่เสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

9. เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวภายในต าบล 
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10.ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

11. เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา     

ท้องถิ่น 

    12. สง่เสริมพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

    13. พัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาสูป่ระชาคมอาเซียน 

14. สง่เสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

   4)  ตัวชี้วัด 

        1.  กรณีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพจากการที่ 

คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไมม่ีปัญหาและข้อท้วงติง 

    2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน

โครงการทุกประการ 

   5)  ค่าเป้าหมาย 

         โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลควนศรี ที่ด าเนินการในปีงบประมาณต่างๆ 

ต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

-  เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติและปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของ

ชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ ค่าเป้าหมาย เพ่ือปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบัน

ชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่างๆ 

    -  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และพัฒนาระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

    -  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร ป้ายจราจร กระจกทางโค้ง ท่อลอดเหลี่ยม ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

    -  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย เพ่ืออนุรักษ์ สง่เสริม สนับสนุนไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

    -  เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ สง่เสริมการลงทุนด้านต่างๆ 

    -  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ค่า

เป้าหมาย วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ต าบล และบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์แหล่งน้ า ซ่อมแซมฝ่าย

ชะลอน้ า เป็นต้น 

    -  พัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ค่าเป้าหมาย 

เพ่ือสง่เสริมด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาพืน้บ้านของประเทศไทยใกล้เคียง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

   6  กลยุทธ์ 

          1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของชาติ 

          กลยุทธ์ 

1. การส ร้า งความมั่ น ค งของชา ติ  การปกป้ อ ง  เ ชิด ชูสถาบั น

พระมหากษัตริย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ 

          1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

          2.  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง 

          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         กลยุทธ์ 

          1.  พัฒนาเสน้ทางคมนาคมขนสง่ให้ไดม้าตรฐาน 

          2.  พัฒนาดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

          4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          กลยุทธ์ 

          1.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมกจิกรรมทางด้านศาสนา 

          2.  ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

         5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

          กลยุทธ์ 

          1.  พัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน และ

การพาณิชยกรรม 

          2.  พัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและสาธารณสุข 
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          3.  พัฒนาดา้นการศึกษา 

          4.  พัฒนาดา้นกีฬาและนันทนาการ 

          5.  พัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          6.  พัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

     กลยุทธ์ 

         1.  พัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

          2.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

        7.  ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                   กลยุทธ์ 

       1.  พัฒนาบุคลากรดา้นการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียน 

   7  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

“ ต าบลน่าอยู ่การพัฒนาดา้นโครงการพืน้ฐานครอบคลุมทั้งต าบล 

 เพ่ิมขดีความสามารถทางดา้นการเกษตร”   

 2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

       1) SWOT Analysis 

   จุดแข็ง (Stengths) 

1. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก มีถนน ๔๑ ตัดผ่าน และมีเส้นทางที่

เช่ือมตอ่ต าบลและอ าเภออื่นใกลเ้คียง  

2. การเกษตรในพืน้ที่มีความหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ 

3. มีโรงเรือนผสมปุ๋ย และมีกลุ่มผสมปุ๋ยใช้เอง 

4. มีแม่น้ าตาปีไหลผ่าน ซึ่งมีผลดีต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ในอนาคต 

5. ประชาชนในพืน้ที่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดใีนท้องถิ่น 

6. มีวัดควนศรี ซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเลื่อมใส 

ศรัทธา 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นถูกบุกรุกท าลาย 

2. ประชาชนขาดความรู้ในดา้นการจัดการเกษตรสมัยใหม่ 
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรในดา้นการเกษตร และ

ดา้นการสง่เสริมการท่องเที่ยว 

โอกาส (Opportunities) 

1. การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบรหิารสว่นต าบลเป็นเทศบาลท าให้

มีอิสระทางการเงินการคลัง และจัดเก็บภาษีไดเ้พ่ิมขึ้น 

2. ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจากการกระจายอ านาจ ท าให้สามารถด าเนินกิจการ

อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 

3. ต าบลควนศรีสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต จากปัจจัยที่มี

เสน้ทางคมนาคมสะดวก มีแม่น้ าตาปีไหลผ่านพื้นที่ และมีวัดควนศรีซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะของคน

ทั่วไป 

อุปสรรค (Theats) 

1. งบประมาณในแตล่ะปีมีน้อย ท าให้พัฒนาไมไ่ด้ตามแผนที่วางไว้ 

2. ความผันผวนด้านราคาสนิค้าเกษตร 

3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4. ภารกิจถ่ายโอนจ านวนมาก 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   3.1  แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แลว้ 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลควนศรี 

ประเด็นการประเมิน ม ี

การด าเนนิงาน 

ไม่ม ี

การด าเนนิงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น √  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมทอ้งถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

√  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของ

ทอ้งถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น √  

13. มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาทอ้งถิ่น √  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

17. มีการจัดท ากลุ่มบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล √  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ √  

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
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 จากการติดตามและประเมินผล พบว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลควนศรี มีการ

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ร บ ทั้ ง  1 9  ข้ อ
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3.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่สิน้สุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – 31  มีนาคม  2561 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบาลต าบลควนศรี 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ราย 6 เดือน           

     (  √  ) ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561)               

     (      ) ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน–กันยายน 2561) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การสร้างความม่ันคงของชาติ 9 45,900.00 9 45,900.00 9 45,900.00 9 45,900.00 36 183,600.00.00 

การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 770,000.00 10 770,000.00 10 770,000.00 10 770,000.00 40 3,080,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 141 146,448,221.58 154 143,635,000.00 170 156,110,000.00 177 189,035,000.00 642 635,228,222.58 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 150,000.00 4 150,000.00 4 150,000.00 4 150,000.00 16 600,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 36 13,801,800.00 35 20,105,000.00 39 21,448,700.00 38 13,855,000.00 148 69,210,500.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 130,000.00 5 640,000.00 11 5,160,000.00 12 13,160,000.00 31 19,090,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรกิารสาธารณะเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 4 120,000.00 

รวม 204 161,375,922.00 218 165,375,900.00 244 183,714,600.00 251 217,045,900.00 917 727,512,322.00 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลควนศรี รวมทั้งสิ้น 917 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 

727,512,322  บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ให้ความส าคัญ

กับยุทธศาสตร์ที่ 3 มากที่สุด จ านวน 642 โครงการ งบประมาณ 635,228,222.58 บาท รองลงมาคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 148 โครงการ งบประมาณ 69,210,500.00 บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์

ที่ 7 จ านวนโครงการ 7 โครงการ  งบประมาณ 120,000  บาท 
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   3.3  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 รอบเดือนเมษายน 2561(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี 

ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ 

ที่ไม่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของชาติ 9 9 - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

10 5 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 141 6 135 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสง่เสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 3 1 

ยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 36 21 15 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ 

ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3 1 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบรกิารสาธารณะ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1 0 1 

รวม 204 45 159 

ท่ีมา : ระบบ E-plan 

บทสรุป 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลควนศรี มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 

204  โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.06  

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลควนศรี มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 

204  โครงการ  ไมไ่ด้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  159  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  77.94 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 

โครงการจ านวนตามแผนพัฒนาสี่ปีและจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

จ านวน

โครงการ 
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   3.4  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผน

ด าเนนิงานที่ก าหนด ห้วงระยะเวลาในการด าเนนิงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนนิ

กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงานในระหว่างวันที่  

1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

ตามแผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิการแล้ว

เสร็จตามแผน 

ไม่แล้วเสร็จ

ตามแผน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของชาติ 5 3 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิาร 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

3 2 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 1 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสง่เสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 3 0 

ยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 14 11 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ 

ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบรกิารสาธารณะ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

0 0 0 

รวม 26 20 6 

 

บทสรุป 

  1. ในปี พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลควนศรี ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จ านวน 20 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 

  2. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนนิงานได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

   2.1 โครงการอุดหนุนอ าเภอบ้านนาสารตามโครงการ 5 ธันวาคม 

    ปัญหา/อุปสรรค  เน่ืองจากหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนไมส่ง่โครงการมาขอรับเงินอุดหนุน 

   2.2  โครงการอุดหนุนอ าเภอบ้านนาสารตามโครงการวันคลา้ยวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 

 ปัญหา/อุปสรรค เน่ืองจากหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนไมส่ง่โครงการมาขอรับเงินอุดหนุน              

      

   2.3  โครงการเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอบ้านนาสาร 
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      ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจาก อปท.ที่เป็นเจ้าภาพขอเลื่อนโครงการ

จัดการแข่งขันเป็นเดือนสงิหาคม 2561 

   2.4 โครงการเข้าร่วมการแขง่ขันฟุตบอล อปท.คัพ 

     ปัญหา/อุปสรรค ยังไมไ่ด้ด าเนินการเน่ืองจาก อปท.เจ้าภาพจัดการแข่งขันยังไม่ได้ก าหนด

วัน เวลา ในการจัดการแข่งขัน 

   2.5  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลควนศรี 

    ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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                       3.5  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดอืนเมษายน 2561 (ระหว่างเดอืนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ.2561) 

ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

(ปงีบประมาณ พ.ศ.

2561) 

ลงนามสัญญา 

(รอบ เม.ย.) 

เบิกจ่าย 

(รอบ เม.ย.) 
100% 

จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

การสร้างความมั่นคงของชาติ 9 45,900.00 9 45,900.00 3 7,328.00 3 7,328.00 3 7,328.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

10 770,000.00 5 638,000.00 2 148,579.00 2 148,579.00 2 148,579.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

141 146,448,221.58 6 2,969,022.00 1 1,117,788.34 1 1,117,788.34 1 1,117,788.34 

การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 150,000.00 3 125,000.00 3 123,837.00 3 123,837.00 3 123,837.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

36 13,801,800.00 21 11,529,030.00 11 4,020,900.00 11 4,020,900.00 11 4,020,900.00 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3 130,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการ

สาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

1 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 204 161,375,921.58 45 15,326,952.00 20 5,418,432.34 20 5,418,432.34 20 5,418,432.34 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรยีบเทียบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การสร้างความม่ันคงของชาติ 

การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การัพฒนาบรกิารสาธารณะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

รวม 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรยีบเทียบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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100% 
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          3.6  โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

                  (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561) ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ.2561) 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม งบประมาณที ่ หมายเหต ุ

    

เทศบัญญัติ 

(บาท) เบิกจ่าย (บาท)   

การสร้างความมั่นคงของชาติ 1.โครงการจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบัน 10,000.00 4,828.00   

  2.โครงการจัดงานพิธทีางศาสนา รัฐพิธแีละเทศกาลส าคัญต่างๆ 10,000.00 1,000.00   

  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ       

  3.อุดหนุนอ าเภอบ้านนาสารตามโครงการ 5 ธันวาคม 1,500.00 1,500.00   

  รวม 21,500.00 7,328.00   

การพัฒนาการบรหิารจัดการ 1.โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 350,000.00 118,240.00   

บ้านเมืองที่ดี 2.โครงการจัดท าวารสารและงานดา้นประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 158,000.00 30,339.00   

  รวม 508,000.00 148,579.00   

การพัฒนาดา้นโครงสร้าง 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านนาสารตาม 1,204,022.00 1,117,788.34   

พ้ืนฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสว่างถนนสาธารณะในพืน้ที่หมู่ที่ 7       

  และหมู่ที่ 4 ต าบลควนศรี (สามแยกบ้านควนพรุพี - เขตรอยต่อ       

  ต.น้ าพุ, สามแยกวังใหญ ่- เขตรอยต่อ ต.ท่าชี)       

  รวม 1,204,022.00 1,117,788.34   
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม งบประมาณที ่ หมายเหต ุ

    

เทศบัญญัติ 

(บาท) เบิกจ่าย (บาท)   

การสง่เสริมศาสนา ศิลปะ 1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 50,000.00 49,532.00   

วัฒนธรรม จารีตประเพณี 2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 25,000.00 24,525.00   

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.โครงการจัดงานวันลอยกระทง 50,000.00 49,780.00   

  รวม 125,000.00 123,837.00   

การพัฒนาดา้นการสง่เสริม 1.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกรีฑาและกีฬากับ 40,000.00 13,000.00   

คุณภาพชีวิต หน่วยงานอื่น       

  2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกสวนผลไม้ 25,000.00 10,118.00   

  3.โครงการการให้บรกิารและการสร้างเครือข่ายกู้ชีพฉุกเฉินใน 438,000.00 147,600.00 4 ด.(123 วัน) 

  ชุมชน      

  4.โครงการจัดซือ้อาหารเสริม(นม) 582,530.00 282,362.00   

  5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบรหิารสถานศึกษา(อาหาร 191,100.00 78,000.00   

  กลางวัน ศพด.)       

  6.โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 1,000.00 720.00   

  (เทศกาลปีใหม่)       
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ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม งบประมาณที ่ หมายเหต ุ

    

เทศบัญญัติ 

(บาท) เบิกจ่าย (บาท)   

การพัฒนาดา้นการสง่เสริม 7.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,218,400.00 2,572,300.00  

 คุณภาพชีวิต 8.เบี้ยยังชีพคนพิการ 844,000.00 348,800.00  

  9.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  12,000.00 5,000.00  

  10.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน สพฐ.) 1,060,000.00 453,000.00  

  11.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 220,000.00 110,000.00   

  หรือพืน้ที่       

  รวม 9,620,030.00 4,020,900.00   
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ส่วนที่ 3  ผลการวเิคราะห์การตดิตามและประเมนิผล 

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

1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 

  1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร ์

ที่ 9  ตุลาคม  2560 เป็นดังน้ี 

 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่

ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

20 17.33 86.65 

2 2. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.22 81.47 

3 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57.11 87.86 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.44 84.40 

     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.78 87.80 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.78 87.80 

     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 4.44 88.80 

     3.5 กลยุทธ์  (5) 4.44 88.80 

     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.56 91.20 

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.56 91.20 

     3.8 แผนงาน (5) 4.44 88.80 

     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.44 88.80 

     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.33 86.60 

 รวมคะแนน 100 86.67 86.67 
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 1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการใหค้ะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลต าบลควนศรี 

20 17.33 86.65 

 

 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของ

หมู่ บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ

ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน

การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.67 89.00  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง   ฯลฯ 

ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา

เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.89 94.50  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 

การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  

โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.89 94.50  

1.5 ข้อมูลเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ

บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ

พาณิช ย์ /กลุ่ มอาชีพ  แร งง าน  ฯลฯ  และ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ

แหล่งน้ า) 

2 1.67 83.50  

1 . 6  ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บศ าส น า  ปร ะ เ พณี 

วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 1.77 88.50  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.67 83.50  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 

จปฐ. 

2 1.33 66.50  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 

วธิกีาร และการด าเนินการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม

อ านาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2.44 81.33  

รวม 20 17.33 86.65  
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.22 81.47  

 2.1 การวิ เคราะห์ ท่ีครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ขตจั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตร์ ขององ ค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่ น 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

2 1.66 83.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ

ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ

บังคับใช้  สภาพการณ์ ท่ี เกิด ข้ึนต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

1 0.66 66.00  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.56 78.00  

2.4 การวเิคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ

เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.33 66.50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 

ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์

ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.56 78.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-

Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.56 78.00  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา

สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 

แนวทางการแก้ ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ ไข

ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหา 

2 1.89 94.50  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ี

ได้ รั บ  และการ เ บิกจ่ ายงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 50.00  

2 .9  ผล ท่ี ไ ด้ รั บ จ ากก ารด า เ นิ น ง าน ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลท่ี

ได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา

อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100.00  

รวม 15 12.22 81.47  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 57.11 87.86  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้อ งถิ่ น  แ ละ เ ชื่ อ ม โ ย งหลั ก ประชา รั ฐ              

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 

4.0 

10 8.44 84.40  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 

4.0 

10 8.78 87.80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.78 87.80  

3.4 วสิัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง

กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์

กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.44 88.80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ี

ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ

ด าเนินการใหบ้รรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

5 4.44 88.80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธท่ี์จะเกิดข้ึน 

มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.56 91.20  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พืน้ท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.56 91.20  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน

อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ค่าเ ป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององ ค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่

ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก ารพั ฒนา ท้อ ง ถิ่ น ใ น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ

ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.44 88.80  

   

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได ้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 3.9 ความเชื่อม โยงของ ยุทธศาสตร์ ใน

ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

5 4.44 88.80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือ

เป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน

เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่

การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน 

5 4.33 86.60  

รวม 100 86.67 86.67  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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  2.1 สรุปคะแนนประเมนิผลโครงการ 

  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลควนศรี .ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 9  ตุลาคม 2560       

เป็นดังนี ้

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.33 83.33 

2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  

10 8.44 84.44 

3 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติใน       เชิง

คุณภาพ  

10 8.22 82.22 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.22 82.22 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 49.11 81.85 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.44 88.80 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.22 84.40 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.33 86.60 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80.00 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   

5 3.78 75.60 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.78 75.60 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.22 84.40 

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 3.89 79.60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 4.22 84.40 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิกีารงบประมาณ  5 3.78 79.60 

 5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี

คาดวา่จะได้รับ 

5 4.11 82.20 

 5.12 ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.33 86.60 

รวมคะแนน  100 82.33 82.33 

 

 

   

   

   

 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561(รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561)       หน้า 48 

 

  รายละเอียดการใหค้ะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์

SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย

และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ

พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.33 83.30  

รวม 10 8.33 

 

83.30  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561(รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561)       หน้า 49 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ

น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็ คือผลผลิต

นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่

จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้

เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี

จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธภิาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น

ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

10 8.44 84.40  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) 

โครงการท่ีด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

 

    

รวม 10 8.44 84.40  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ี

ปไีปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาใน

เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้

เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 

ท่ีด าเนินการในพื้น ท่ีนั้น  ๆ  ตรงต่อความ

ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม

อ านาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 

สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี

สภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน ถาวร 

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง

เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล

การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ได้ รับงบประมาณมาด า เนินการ  รวมถึ ง

สามารถเทียบเ คียงกับส่ วนราชการหรือ

หนว่ยงาน 

10 8.22 82.20  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 

โ ค ร ง ก า ร ท่ี ด า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง คุณ ภ าพ 

(Qualitative) 

    

รวม 10 8.22 82.20  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน

ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย

ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การ บู รณาการ ( Integration)  กับอง ค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีตดิต่อกัน 

10 8.22 82.20  

4.2 วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ  ท่ี

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก

ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  

Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.22 82.20  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 
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5 โครงการพัฒนา 65 49.11 75.55  

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ก าหนดไว ้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร

ในอนาคต 

5 3.79 75.80  

5.2 ก าหนดวัตถุประสง ค์สอดคล้องกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ

ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ

เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ

เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  มีความเ ป็นไปได้ ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.44 88.80  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ี

ต้องไปใหถ้ึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ

จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า

โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้

บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร

คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.22 84.40  

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 

ย่ังยืน 

5 4.33 86.60  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด

วสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด

หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี

เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ

พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน

และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ

การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ

เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เ ป็ นมิ ตรกั บ

สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี

ประสิทธภิาพ 

5 4.00 80.00 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โคร งการมี ลั กษณะหรื อสอดคล้ องกั บการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based 

Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 

โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก

การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่

การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ

ผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง

โครงการ ท่ีเติมเต็มด้ วยวิทยาการ  ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการวิจั ยและพัฒนา  แล้วต่อยอดความ

ได้ เปรียบเชิ ง เปรียบเ ทียบ เช่น  ด้ าน เกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3.78 75.60  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง

ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึน 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก

ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ

พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ

เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ีได้

ก าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4.22 84.40  

 

 

 

 

 

 

 

   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ

พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่ วม

ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น

โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3.89 77.80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก

ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 

ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

5 4.22 84.40  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก

วธิกีารงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้

สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 

มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ

ได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาด

เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ

การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ี

ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 3.78 75.60  
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และประเมนิผลแผน 

 5.11  มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แล ะ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับมีการก าหนดดัชนีชี ้วัดผลงาน  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 

(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 

(effectiveness) ใ ช ้บอกประสิทธิภ าพ

(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ

ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ

วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ           (การ

คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

5 4.11 82.20 

 

 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริง

จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล

หรือผลท่ีเกิดขึน้จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ

มากกวา่วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์

ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 

(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 

(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ

ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.33 86.60  

รวม 65 49.11 75.55  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

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

1. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏบัิติงาน 

  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี มีดังนี้ 

1.1 เทศบาลต าบลควนศรี มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจ านวนที่จ ากัด 

ไมเ่พียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตอ้งการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 

  1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีจ านวน

มากซึ่งภายใต้ขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณของเทศบาลต าบลควนศรี จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบทุก

โครงการตามแผนที่ก าหนดได ้ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อย 

1.3 การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      

มีหลากหลายประเด็น ท าให้โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่

แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ

จ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มอียู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.4  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคง

มีความตอ้งการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไมค่ านึงถึงศักยภาพดา้นงบประมาณของเทศบาลต าบล

ควนศรี 

1.5  ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้าน

การศึกษา งานดา้นสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญ

และทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การด าเนินโครงการตามแผนที่

ก าหนดไว้ยังไมม่ีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 จัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและ

ครอบถ้วน เป็นการเพ่ิมรายได้ของเทศบาลต าบลควนศรี 

2.2  บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการ

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้มากย่ิงขึ้น 

2.3  ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการ
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พัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

ควนศรีให้มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี เพ่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.4 สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคลอ้งกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบล

ควนศรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่

ก าหนดในสว่นที่อยูใ่นความรับผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงานน าไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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