
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เทศบาลต าบลบางนอน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลบางนอน  อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ส่วนที่ 1 

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

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางนอน 
 

(๑)  ด้านกายภาพ 
 

 ที่ตั้ง     เทศบาลต าบลบางนอน  ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๔ /๑  หมูที่ ๓  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางนอน      
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารสวนต าบลบางนอนตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ตอมามีประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลบางนอนเม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  และมีดวงตราประจ าต าบลเป็นรูปพระพุทธรูป  
ปางไสยาสน์ (พระนอน)  

เทศบาลต าบลบางนอน  ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอ าเภอเมืองระนองประมาณ  ๔  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไรหรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร 
 

 อาณาเขต  เทศบาลต าบลบางนอน มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ ต าบลทรายแดง     อ าเภอเมืองระนอง 
      ต าบลปากน้ า        อ าเภอเมืองระนอง  
  ทิศใต  ติดตอกับ ต าบลเขานิเวศน์     อ าเภอเมืองระนอง 
      ต าบลบางริ้น         อ าเภอเมืองระนอง     
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต าบลหาดสมแปูน   อ าเภอเมืองระนอง 
      อ าเภอละอุน  
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต าบลปากน้ า         อ าเภอเมืองระนอง  
 

 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลบางนอน บริเวณตอนกลางของต าบลมีลักษณะ
พ้ืนที่เป็นที่ราบคอนขางนอย สวนที่ลาดชันถึงภูเขาอยูทางทิศตะวันออกของต าบล  พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษม
เป็นพื้นที่ผานการท าเหมืองแรมากอนจึงเป็นแองน้ าขนาดใหญ (ขุมเหมือง) โดยมีพ้ืนที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % 
พ้ืนที่ราบ ๓๐ % ของจ านวนพื้นที่ท้ังหมด   
 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศไมรอนจัดหรือหนาวจัดเกินไป สวนใหญฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวงเดือนพฤษภาคม –  ตุลาคม ของทุกปี 
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       1.3 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลบางนอน แบงเขตการปกครองออกเป็น  ๔  หมูบาน ดังนี้ 
หมูที่ ๑ บานบางนอนใน    
หมูที่ ๒ บานเขาพริกไทย  
หมูที่ ๓ บานบางนอนนอก  
หมูที่ ๔ บานหลุมถาน 
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  1.4 ลักษณะของดิน 
 

   สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแกการเกษตร เพราะเป็นดินรวน 
   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 2.1 เขตการปกครอง  
 

  การปกครอง แบงออกเป็น 4 หมูบาน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง  
 

  การเลือกตั้งแบงออกเป็น 4 หมูบาน 
 

  1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมูที่ 1 บานบางนอนใน  
  2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมูที่ 3 บานบางนอนนอก (บางสวน) 
  3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมูที่ 3 บานบางนอนนอก (บางสวน)  
  4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมูที่ 2 บานเขาพริกไทย  
  5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมูที่ 4 บานหลุมถาน  
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

  ประชากรทั้งสิ้น 13,663 คน แยกเป็นชาย 6,752 คน หญิง 6,911 คน  

 3.2 จ านวนประชากร ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562(จากส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองระนอง) 

 
หมู่ที่  หมู่บ้าน จ านวน/ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

 ชาย /คน หญิง /คน รวม 
1 บานบางนอนใน 1,542 1,701 1,710 3,411 
2 เขาพริกไทย 3,735 2,815 2,941 5,756 
3 บานบางนอนนอก 2,206 1,758 1,823 3,581 
4 หลุมถาน 577 478 437 915 
 รวม 8,060 6,752 6,911 13,663 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ้านบางนอนใน
19%

เขาพริกไทย
46%

บ้านบางนอนนอก
27%

หลุมถ่าน
7% 0%
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     3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
สถิติประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ชวงอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) ของต าบลบางนอน อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง  ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 

ตาราง : จ านวนประชากรแยกตามชวงอายุ 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
นอยกวา 1 ปี 2 4 6 0.23 0.45 

 

1-17ปี 100 90 190 11.31 10.18 
 

18 – 25ปี 51 43 94 5.77 4.86 
 

26– 59ปี 243 224 467 27.49 25.34 
 

60 – 100ปี 57 70 127 6.45 7.92 
 

อายุมากกวา 100 ป ี - - - - - 
 

รวม 453 431 884 51.24 48.75 
 

 
 
 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน  มีผูดูแลเด็ก  2  คน  เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 
การศึกษา 1/2556เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2556  ในชวงแรกใชอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบานบางนอน 
ตอมาเม่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสรางเสร็จจึงยายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลต าบลบางนอน 

2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แหงไดแก โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร  
3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แหง ไดแก  
    3.1 โรงเรียนบานบางนอน  
    3.2 โรงเรียนเอกศิลปราษฎร์ 

          4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต มี 1 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

 
 
 
 

      4.2 สาธารณสุข 
   1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

    2.  การสุขาภิบาล มีจ านวนครัวเรือนที่มีสวมใชราดน้ า รอยละ ๑๐๐  
 

            4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1. มีปูอมยามต ารวจ    จ านวน  ๒  แหง(ปูอมหนาวิทยาลัยเทคนิคและปูอมนายัง) 
     2. มีกองรอยต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๑๕   จ านวน  ๑   แหง  
     3. มีกองรอย อส. จ.รน. ที่ ๑                       จ านวน  ๑   แหง  
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน  
    5.1  การคมนาคมขนส่ง  
      ๑. ถนนเพชรเกษม เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  
      ๒. ถนนบ ารุงสถาน เป็นถนน คสล. ตลอดสาย  
      ๓. ถนนบางนอนใน – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๔. ถนนเขาพริกไทย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  
      ๕. ถนนซอยโยธาพัฒนา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  
      ๖. ถนนทวีสินคา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  
      ๗. ถนนระนอง – ปากน้ า เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๘. ถนนระนองธานี – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๙. ถนนบานทรายทอง – นายัง เป็นถนน คสล. ตลอดสาย 
      10. ถนนคสล. ซอยหวยเสียด หมูที่ 1 
      11. ถนนคสล. ซอยลุงมน  หมูที่ 1  
      12. ถนนคสล.ซอยอาจารย์วิรัช  หมูที่ 1  
      13. ถนนคสล. ซอยครูถาวร  หมูที่ 2  
      14. ถนนคสล. ซอยหมูบานสุทธาวรรณ 2 หมูที่ 2  
      15. ถนนคสล. ซอยหลุมถาน 2 (ยายแลม)  หมูที่ 4  
      16. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน – นายัง (ลุงตอ) หมูที่ 1  
      17. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน –นายัง (แมยิ้ม) หมูที่ 1  

 
 

18. ถนนหินคลุก ซอยตาศักดิ์ (ซอยภักดีเชื่อมซอยระนองธานี) หมูที2่ 
      19. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมูบานสุทธาวรรณ 1 หมูที่ 2  
      20. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตอนบนรางวี  
  ซอยเหมืองรู (แยกซาย)  หมูที3่ 
      21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบอนไกแยกขวา) หมูที่ 1 
      22. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยผูคุมรัตน์) หมูที่ 1  
      23. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศุภนิมิตร) หมูที่ 2 
      24. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายวงศ์) หมูที่ 1 
      25. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนชาติเฉลิม) หมูที่ 2  

 

 5.2 การไฟฟ้า 
 

              หมูบานมีไฟฟูาใชทัง้ต าบล แตบางพ้ืนทีก็่อยูระหวางการด าเนินการเนื่องจากเป็นพ้ืนทีห่างไกล        
และเพ่ิงกอสรางใหมซึ่งทาง เทศบาล ไดด าเนินการประสานงานกับการไฟฟูาเพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูา 
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 5.3 การประปา  
 

   ต าบลบางนอน จะใชน้ าประปาบาดาลและประปาภูเขา (ฝายน้ า)  สวนในชุมชนและหมูบาน       
ในเขตตัวเมืองก็จะใชน้ าประปาสวนภูมิภาค ซึ่งไดท าการขยายเขตมาอยางตอเนื่อง 
 

  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ  
  มีแหลงน้ าธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลบางนอน  ดังนี้  คือ  
   ฝายน้ าลนดาดพอตา  จ านวน 1 สาย 
   ล าคลอง  จ านวน 1 สาย 
 

  2. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
   1.  สระน้ า  จ านวน 3 แหง   
   2.  ฝาย  จ านวน   3   แหง 
   3.  บอน้ าตื้น   จ านวน 1 แหง 
   4.  บอน้ าบาดาล  จ านวน 6 แหง 
   5.  ถังน้ าหอสูง  จ านวน 3 แหง 
   6.  ระบบประปาหมูบานขนาดกลาง จ านวน  3 แหง 
   7.  ระบบประปาภูเขา จ านวน        2 แหง  
 

 5.4 โทรศัพท์  
        - 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง   และวัสดุ และครุภัณฑ์  
  1. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข2 แหง 
  2. บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส            1  แหง  

 
 

  2. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน์  6ชอง  
  3. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ  2  แหง(สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.50 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สวท.ระนอง) 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 6.1 การเกษตร 

 สวนใหญประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 12,965ไร 
 

 6.2 การประมง 
 

 ท าการประมงเป็นอาชีพเสริมจ านวน 50 ครัวเรือน 
 

 6.3 การปศุสัตว์  

 ท าการปศุสัตว์ จ านวน 449 ครัวเรือน (เชน สุกร,โค แพะ, ไกไข, ไกเนื้อ, ฯลฯ)  
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 6.4 การบริการ  

 1. ธนาคาร   จ านวน 1 แหง 
 2. โรงแรม   จ านวน 5 แหง 
 3. รีสอร์ท   จ านวน 19 แหง 
 4. ปั๊มน้ ามันและก฿าซ   จ านวน   5 แหง 
 5. โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน 19 แหง 
 6. สถานีจายไฟฟูายอยขนาด 50 เมกกะวัตต์  จ านวน   1 สถานี  
 7. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง       จ านวน   1    แหง   
 

 6.5 การท่องเที่ยว  

  1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 
  2.  สุสานเจาเมืองระนอง  
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  1.โรงน้ าแข็งวารีสมบูรณ์ จ ากัด   12. บ.ระนองฮอนดาร์ จ ากัด 
  2.บจก.โกศลสถาปัตย์    13. บจก.สยามวีพี ออโตเซลล์ 
  3.บ.โกลเดนซีฟฺูดอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จ ากัด 
  4.บ.กิจไพศาลคอนกรีต    15. บ.มิตรแท-ชุมพรยานยนต์ จ ากัด (มหาชน) 
  5.บจก.ธีรยศซีเมนต์    16. โรงน้ าแข็งมานิตย์ระนอง 
  6.บ.สุขเรืองแกวปลาปุน 2004 จ ากัด  17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 
  7.บ.สหประมงปลาปุนระนอง จ ากัด  18. โรงงานน้ าแข็งแสนบริการ 
  8.บ.โรงน้ าแข็งไทยประดิษฐ์    19. โรงงานน้ าดื่มระนอง  
  9.โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 
  10.บ.อารีเอ็นระนองจ ากัด 
  11.บ.ระนองออโตโมบิล จ ากัด  

 

 6.7 การพาณิชย์และกลุมอาชีพ 
  1.  กลุมท ากระเปาถัก 
 

    6.8 แรงงาน 
    

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณรอยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 5
และศาสนาคริตส์ ประมาณรอยละ 5 
 

    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
          - 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 

  การท าไมกวาดดอกออ   ภาษาถ่ินที่ใช คือ ภาษาใต 
 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก 
  อาหารทะเลแปรรูป เชน ปลาหมึกแหง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุงแหง, ผักเหลียง , ผักหวาน 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1 น้ า 
  มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
 

 8.2 ป่าไม้ 
 

  ปุาไมที่สมบูรณ์ มีไมที่ส าคัญไดแก ไมยาง ไมตะเคียน  ไมกฐิน 
 

 8.3 ภูเขา 
 

  ทิวเขาประมาณรอยละ 70ของพ้ืนที่ มีลักษณะพ้ืนที่ราบคอนขางนอย สวนที่ลาดชันถึงภูเขาอยูทางทิศ
ตะวันออกของต าบล พ้ืนที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผานการท าเหมืองแรมากอนจึงเป็นแองน้ าขนาดใหญ 
(ขุมเหมือง) รอยละ 30 
 

    8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ในพ้ืนที่ของเทศบาลสวนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามล าดับ 
มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ไดแก ดิน น้ า ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ  เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเป็นดินผสม
กรวด หรือไมก็ดินทราย แหลงน้ าตองอาศัยน้ าดิบจากแหลงอื่น และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มี
แหลงน้ าใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปัญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ าส าหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนที่
สวนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาดานขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแกไขปัญหาเทศบาลได
จัดท าโครงการเพื่อแกปัญหาใหกับประชาชนและเป็นไปตามความตองการของประชาชน เชนโครงการจัดหาถัง
ขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการปลูกตนไมในวันส าคัญตางๆ ใน
พ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเป็นเมืองนาอยู เป็น
ที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา   ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง”   

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
มีเปูาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ และชวยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ตองใหความส าคัญอาทิ 

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการ และความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือปูองกันและแกไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสงเสริมการคาการลง พัฒนาสูชาติการคา 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา (SMEs) สูสากล 
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเป็นหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศสงเสริมใหไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุมน้ าเนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปัญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –  2564) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเป็นคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุ ที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสให

ทุกคนในสังคมไทย สามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ใหความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูป

ภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษ์และการใชประโยชน์อยางยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง

คั่งและย่ังยืน 
ใหความส าคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม 

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบไดอยางเป็นธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขาย

โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่
เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ใหความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ศักยภาพ โอกาส และขอจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ สรางฐานเศรษฐกิจ
ใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค์  

โดยมุงเนนการดูแลการด าเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ ที่ไทยมีความเก่ียวของ
ในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 

  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
แนวทางการพัฒนา 

(1) ยกระดับมาตรฐานบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ภาค 

(2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวเรือส าราญ และการทองเที่ยวเชิงอาหาร 
(3) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนสง

มวลชน (Monorail) 
(4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางทะเล

ที่มีชื่อเสียง 
(5) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหความหลากหลายเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการทองเที่ยวที่

ส าคัญของภาค 
(6) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
(2) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฏร์ธานี 

และชุมพร 
(3) พัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 
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แนวทางการพัฒนา 
(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและเป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
(2) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท าอุตสาหกรรมประมง

ทะเลที่ไดมาตรฐานสากล 
(3) สงเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
(4) สงเสริมใหมีการใชเทคโลโนยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอยางเป็น

ระบบ 
(5) วางระบบปูองกันและแกไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงการเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นน าแหงใหมกับ
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

(2) พัฒนาและสนับสนุนทาเรือส าราญในจังหวัดภูเก็ต 
(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

หาดใหญ-สะเดา 
(4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตกับเสนทางการคาโลก 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
กลุมจังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน ประกอบดวย 5 จังหวัด ตั้งอยูชายฝั่งทะเลอันดามันดาน

มหาสมุทรอินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
วิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร

และชุมนอย่างย่ังยืน” 
พันธกิจ 

(1) มุงเนนการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน และสงเสริมดาน
การตลาดประชาสัมพันธ์พ้ืนที่การทองเที่ยวใหกระจายไปสูชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึงเพ่ือยกระดับรายไดจาก
การทองเที่ยว 

(2) เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพ เพื่อสราง
รายไดใหกับพื้นท่ีอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(3) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการทองเที่ยวและเกษตร เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการท างานใหสูงขึ้น น าไปสูการขับเคลื่อนงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค์  

(4) บริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
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เป้าประสงค์รวม 

(1) มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงทั้งดานการทองเที่ยวและภาค
เกษตรเพื่อสรางรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(2) ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3) บุคลากรดานการทองเที่ยวและภาคเกษตรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
(4) มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีดี เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์

อยางยั่งยืน 
(5) มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหคงความเป็นอัตลักษณ์แหง

อันดามัน 
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน  
  กลยุทธ์  
  (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ใหสามารถรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยว

ใหเพียงพอและเหมาะสม 
  (2) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดลอมให

มาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเที่ยว 
  (3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ์อยางยั่งยืนโดย

กระบวนการมีสวนรวมของทุภาคสวนในพื้นท่ี 
  (4) บริหารจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ท่ีมีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์  
  (1) การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

ลดตนทุนการผลิต และสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
  (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคาสูง 
  (3) การสงเสริมศักยภาพดานการตลาด 
  (4) การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร และผูประกอบการเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์  
  (1) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 
  (2) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
  (3) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองพ.ศ.2561-2564 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย” 

2. พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสูเมือง

ทองเที่ยวชั้นน าของอาเซียน 
2)เสริมสรางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดวยรายไดชุมชน 
3)สรางความม่ันคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และ

คุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4)ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศท่ี

เกิดมูลคาเพ่ิมเชิงสรางสรรค์แกระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
5)สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพใหจังหวัดระนองเป็นประตูสูการคาผาน

แดนฝั่งอันดามัน 

3. เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1) เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่คุณภาพระดับเอเชีย 
2) การเป็นเมืองน้ าแรตนแบบของประเทศ 
3) รายไดจากการทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรใหมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดลอมนาอยู 

และปลอดมลพิษ 
5) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายไดอยางเป็นธรรม โดยการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันในภาคเกษตรและภาคการทองเที่ยว 
6) เกษตรกรมีรายไดม่ันคง และพ่ึงพาตนเองได ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
7) สรางสังคมนาอยูและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
8) ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ ไดรับบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จังหวัดไดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็น ดังนี้ 

1) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน 
2) สงเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 
3) เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4) การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5) สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงในอาเซียน 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาแหลงน้ าแรรอนและสปาใหไดมาตรฐาน 
2) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ าแรรอนและสปา) 
3) การทองเที่ยวตอเนื่องตลอดป ี
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5) พัฒนาธุรกิจตอเนื่อง/ธุรกิจสนับสนุน 
6) ประชาสัมพันธ์และการตลาดดานการทองเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบครบวงจรและสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สงเสริมการเพาะปลูกยางพารา/ปาล์มน้ ามัน และกาแฟ 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการผลิตและขนสงภาคการเกษตร 
4) สงเสริมมาตรฐานการผลิต และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาขน 
กลยุทธ์ 
1) สงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสามารถเขาถึงได 
3) ผูดอยโอกาสไดรับการคุมครองจากสวัสดิการ 
4) ประชาชนไดรับบริการจากสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอ 
5) สงเสริมอาชีพทางเลือกใหกับประชาชน 
6) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 
7) เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนและปูองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กลยุทธ์  
1) สงเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) สงเสริมและปูองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไมและฟ้ืนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ์ 
3) สงเสริมและปลูกฝังการรักษาความสะอาด 
4) พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาระบบ Logistic และโครงสรางพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานและปลอดภัย 
2) ประชาสัมพันธ์/การตลาด 
3) พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการคา การลงทุนและการคาผานแดน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ (Vision) :“ เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของการบูรณาการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบดวย  6 
ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา 

1)พัฒนาเสนทางคมนาคม ใหมีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง 
2) พัฒนาแหลงน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3) การจัดวางผังเมือง และการใชประโยชน์ในที่ดิน 
4) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค์ เพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ์ชุมชน และ

มุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว ใหมีการบริหารจัดการอยางเป็นระบบและ

ยั่งยืน ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1)สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน  
2)  พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  โดยการสงเสริมใหมีศูนย์เรียนรู

ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
4) การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
5) สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

1) การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบัน และ ศักยภาพ
ของผูน าชุมชน   

2) การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
3) การจัดเตรียมความพรอมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนด

มาตรการในการลดเหตุราย 
4) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1) การคุมครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใชประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่น   

2) สรางจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริม อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาทองถิ่น 
2) สนับสนุนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ทองถิ่น 
3) การสงเสริมท านุบ ารุงศาสนา 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.1 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางนอน  คือ 

 
 

 

 

 
 

2.2 ยุทธศาสตร์  

2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.2.3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.2.4 ยุทธศาสตร์การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า  
การศึกษาก้าวไกล ” 
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2.2.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.2.6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาทองถิ่น  

 
 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของ  
ประชาชน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. สงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
6. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
7. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 
9. สงเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาทองถิ่น 

 

 2.4ตัวช้ีวัด  

 

    1.โครงสรางพื้นฐานในชุมชนใหมีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง 
    2. คุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพทางการศึกษาดีข้ึน 
    3.ชุมชนนาอยู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
    4. ภูมิปัญญา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
    5.แกไขปัญหาและบริหารจัดการทองถิ่นไดอยางมีระบบ  
 

 2.5ค่าเป้าหมาย  

 

    1.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในชุมชนใหมีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง 
    2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
    3. พัฒนายกระดับชุมชนใหเป็นชุมชนนาอยู ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมี
ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
    4.  สงเสริม สืบทอดภูมิปัญญา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
    5.เป็นหนวยงานหลักในการประสานการแกไขปัญหาและบริหารจัดการทองถิ่น  
 

2.6กลยุทธ์ 
 

ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการของเทศบาลต าบลบางนอน 

 

- อบรม/สัมมนาใหกับเยาวชนประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการสรางความเขาใจในบทบาท 
หนาที่นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เทศบาลต าบลบางนอน 

20 
 
 

- ตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและทราบถึงผลการด าเนินงานในดานตางๆของ 
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

- ตองการบุคลากรที่มีความรูความช านาญเฉพาะดานเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจดาน 
กิจกรรมการบริการสาธารณะตางๆใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 2.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

 

  1. มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเพียง 4 หมูบาน สามารถบริหารจัดการไดอยางทั่วถึง  
 2.  ผูน าชุมชนใหความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมของ เทศบาลต าบลและมีภาคประชาชนที่ 
เขมแข็ง 
  3.  เสนทางคมนาคมสะดวก และมีการคมนาคมทางน้ าออกสูทะเลได  
  4.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรไดดี  
  5. ประชาชนในต าบลบางนอน มีอัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี  
  6. มีระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกดาน  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคต จึงไดท าการวิเคราะห์ศักยภาพดวยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือใหเห็นจุดออนและจุดแข็งจากปัจจัย
ภายใน และโอกาส และอุปสรรค จากปัจจัยภายนอก ซึ่งผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพสรุปผลไดดังนี้  

แนวทางการวิเคราะห์ 
สถานการณ์เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางนอน 

(SWOT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากภายนอก

ภายนอก 

การประเมินสถานการณ์ 
ภายนอกองค์กร 

 

การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านจะเป็นไปในทิศทางใด 
 การเปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม ่
 การเปลี่ยนแปลงจะท าให้มีอุปสรรคต่อองค์กรหรือไม ่
องค์กร (เทศบาล) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับตัวเองอย่างไร
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแข่งขันของประเทศต่างๆ 

 

สถานการณ์ 
ภายนอกองค์กร 



เทคโนโลย ี(Technology)  
เศรษฐกิจ (Economic)  
การตลาด (Marketing)  
การเมือง (Political)  
กฎหมาย (Law)  
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  
สงัคมรอบขา้ง (Social)  

 
 
 
 
 

ประเด็น 
 มีอะไรบ้างท่ีเป็นโอกาส 
 มีอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคควรหลีกเลี่ยง 
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สถานการณ์ การพัฒนาดวยเทคนิค SWOT เพ่ือก าหนดเป็นแนว 

ทางการใชเป็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกพอสรุปไดดังนี้  
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 

1.มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเพียง 4 หมูบาน สามารถ 
บริหารจัดการไดอยางทั่วถึง 
2. ผูน าชุมชนใหความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมของ 
เทศบาลต าบลและมีภาคประชาชนที่เขมแข็ง 
3. เสนทางคมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวเสนอื่นได 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมี
ลักษณะภูเขาลอมรอบ ที่ราบตอนกลางมีพ้ืนที่ปุาดงดิบที่
มีความสมบูรณ์ 
5.ประชาชนในต าบลบางนอน มีอัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี 
6.มีระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกดาน 

 
 
 
 
 
 

 

1. ขาดแคลนน้ าในฤดูแลง 
2. บุคลากรไมเพียงพอตอการรองรับภารกิจงาน 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใชไมเพียงพอกับความ 
ตองการในการปฏิบัติงาน 
4. สภาพพ้ืนที่บางสวนไมเอ้ือตอการพัฒนา ซ่ึงอยูใน 
เขตปุาชายเลนหรือหางไกลจากชุมชน 
5. งบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนาทองถิ่น 
6. มีปัญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ขยะมูลฝอย 
7. เสนทางคมนาคมมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุ 
8. การประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารตางๆ ยังไมทั่วถึง 
 
 
 
 

 

ผลจากการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือใหประชาชนรวมกันเสนอขอปัญหาและความตองการที่จะ
ใหเทศบาลต าบลบางนอน ด าเนินการสามารถวิเคราะห์ขอมูลได ดังนี้ 

3.1.1 ด้านปัญหา 

 

ปัญหาสวนใหญที่พบมีหลากหลายดาน แตจากการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาพบวา
ประชาชนใหความส าคัญกับเรื่องใกลตัวมากกวาเนื่องจากเห็นวามีผลกระทบกับตนเองและชุมชนอยางชัดเจน 
อาทิเชน ปัญหาขาดน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาสิ่งแวดลอม ปัญหาสังคมตาง ๆ (ยาเสพติด การพนัน เกม
คอมพิวเตอร์) ปัญหาดานสาธารณสุข ดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ปัญหาการวางงาน เป็นตน 
นอกจากนี้ เรื่องที่ยังเป็นปัญหาส าคัญท่ีตองด าเนินการอยางตอเนื่องเชนเดียวกันก็คือ โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 
ทั้งถนน คูระบายน้ า สะพาน ทางเทา ฝายน้ าลน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน  

 
 
 
 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เทศบาลต าบลบางนอน 

24 
 

3.1.2 ด้านความต้องการ 

 

จากการสอบถามถึงความตองการของประชาชนในแตละดาน จ าแนกไดดังนี้ 
1) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานประชาชนมีความตองการดานการพัฒนาเมืองทั้งใน

ดานการกอสรางและปรับปรุง ถนน คูระบายน้ า การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ต่างๆ ให้
ทั่วถึง และสะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกท้ังเพียงพอกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงมีแผนรองรับการจัดหา
แหล่งน้ าส ารองต่างๆ  

2) ดานการพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนตองการใหมีการจัดการเรียนรูตาง ๆ เชน ใหมี
แหลงเรียนรูชุมชน มีการสงเสริมทักษะ เชน ดานกีฬา ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมไทย ฯลฯ 
สนับสนุนดานการศึกษา และมีการสงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นใหมากยิ่งข้ึนมีการ
ควบคุมรานเกมหรือสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน รวมถึงปูองกันและแกปัญหายาเสพติด  

3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยมีการสงเสริมการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานในการบริการประชาชน และพัฒนาทองถิ่นที่
มั่นคงและนาอยู 

4) ดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ประชาชนมีความตองการให
สงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีการสงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ พัฒนา
และจัดหาตลาดใหผลิตภัณฑ์ชุมชน และใหมีการปรับภูมิทัศน์ของต าบลและแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในต าบลให
สวยงามยิ่งข้ึน รวมถึงสงเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และแกปัญหาการวางงาน 

5) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประชาชนตองการใหมีการ
รณรงค์ดานการอนุรักษ์สัตว์ปุา พันธุ์ไมพ้ืนเมือง และปุาตนน้ าล าธาร มีการฝึกอบรมและปลูกจิตส านึกใหกับ
ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการปูองกันปัญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
ตองการใหมีการจัดการขยะที่ถูกวิธี ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากสถานประกอบการ 

6) ดานการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาทองถิ่น เพ่ือสืบ
ทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาทองถิ่น 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threat) 
 

1.รัฐบาลมีนโยบายมอบอ านาจหนาที่และภารกิจใหกับ 
เทศบาลต าบล ในการบริหารจัดการทองถิ่นมากข้ึน 
2. ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน 
ตางๆ เป็นอยางด ี
3.  พื้นที่ต าบลบางนอน มีศักยภาพในการรองรับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งอยูใกลตัวเมืองติดกับแหลง
ทองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระนอง 
4. คาจางแรงงานตางดาวราคาถูก 
5. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic 
Community) จะเป็นโอกาสในการสรางรายไดใหแก
ชุมชน ทั้งในดานการทองเที่ยวและการจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 
 

 

1.การถายโอนภารกิจใหแกองค์กรปกรองสวนทองถิ่น 
ไมสอดคลองกับงบประมาณ 
2. ระเบียบกฎหมายขอบังคับไมเอ้ืออ านวยในการ
พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติลาชา ตองประสานหลาย 
หนวยงาน ไมสามารถแกปัญหาความเดือดรอนได 
ทุกเรื่อง 
3. สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรคในการ
ทองเที่ยว 
4. นโยบายของรัฐบาลบางอยาง ไมเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ 
5. กฎหมายขอระเบียบ เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน 
เชน ปุาไม ที่ดิน ฯลฯ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน  พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนา และภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

1) การอนุรักษ์สืบทอด 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
และภูมิปัญญาทองถ่ิน 

 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1)การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวม
ของชุมชน 
2) การปูองกัน ควบคุมแกไขมลภาวะ
เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่
ยั่งยืน 
3) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1) การสงเสริมสนับสนุนการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
2) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของทองถ่ิน 
3) การเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน
ในการใหบริการประชาชน 
4) การเตรียมการปูองกันสาธารณภัย
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
5) การพัฒนาทองถ่ินใหเป็นทองถ่ินท่ี
มั่นคงและนาอยู 
6) การสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่างๆ  
1) การสรางสังคมใหเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต 
พัฒนาคนใหมีความรูคู
คุณธรรมและจริยธรรม 
2) การเสริมสรางสุข
ภาวะของประชาชนอยาง
ครบวงจร และมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
3) การเตรียมความพรอม
ของสังคมจัดสวัสดิการแก
เด็ก เยาวชน คนชราและ
ผูดอยโอกาส 
4) การสงเสริมพัฒนาเด็ก 
เยาวชนผูพิการและผูสูงอาย ุ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1) กอสราง พัฒนา ปรับปรุง
บ ารุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก 
ทางน้ า และรางระบายน้ า 
2) กอสราง พัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

3) พัฒนาการวางผังเมือง การใช
ประโยชน์จากที่ดินและการควบคุม
อาคาร 

4) การพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ า 
และการวางแผนการใชอยาง
เป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ระนอง 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองทองเที่ยวเชิง

สุขภาพชั้นน า
การเกษตรสรางสรรค์ 
เมืองนาอยูที่ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตและ
ประตูการคาผานแดน

ฝั่งอันดา 

เป็นเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน า 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยวและ
แหลงทองเที่ยว 
2) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการพัฒนา
บุคลากรดานทองเที่ยว 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
4) สงเสริมการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวดวย
กลไกและชองทางที่เขาถึงกลุมเปูาหมาย  

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) สงเสริมการผลิตการบริโภคและจาหนายอาหาร
ปลอดภัยสูเมืองที่มั่งคงทางดานอาหาร  
2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตรสราง
มูลคาเพิ่มและสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) เสริมสรางความเขมแข็งสูการพึ่งตนเองที่ยั่งยืนดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป็นเมืองนาอยูที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
และมีความมั่นคงปลอดภัยอยางยั่งยืน 

1) พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
2) อนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน  
4) เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคม  
5) เสริมสรางความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและพัฒนาระบบบริหารจัดการดานความม่ันคงในพื้นที่
ชายแดน 

เป็นประตูการคาผานแดนฝั่งอันดามัน 
1)พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการคาการลงทุนและการสงออก 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบที่เอื้อตอ
การคาผานแดน 
3) พัฒนาศักยภาพความพรอมของผูประกอบการและ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีศักยภาพ 
4) พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยเนน
การ 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัดระนอง 

วิสัยทัศน ์
“เป็นกลไกในการ

สนับสนุนและตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนา

ทองถิ่นบนพื้นฐาน 
ของการบูรณาการรอบ
ดานอยางมี
ประสิทธิภาพ” 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1) การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหม ี
มาตรฐาน 
2) การพัฒนาแหลงนาเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 
3) การจัดวางผังเมืองและการใช
ประโยชน์ในที่ดิน 
4) การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหทั่วถึง 
 

การวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ 

ท่องเที่ยว 
1) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหมีศักยภาพ 
2) การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว 
3) สงเสริมเศรษฐกิจแบบ
สรางสรรค์เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1) สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพและรายไดของ
ประชาชน 
2) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชนผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส 
3) การพัฒนาการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
4) การเสริมสรางสุขภาวะของ
ประชาชน 

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1) การสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตย 
2) การปูองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด 
3) การจัดการเตรียมความพรอม
ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
4) การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 

 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การสรางจิตสานึกของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ 
2) การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
3) การคุมครองฟื้นฟูดูแล
รักษาและใชประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) การอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 
2) การกอสรางพิพิธภัณฑ์
ทองถิ่น 

การวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 
1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังการ
รวมกลุม และการบริหารจัดการกลุมอาชีพ
ใหเขมแข็ง 
 3) การสงเสริมการผลิต การแปรรูป 
บรรจุภัณฑ์ และสรางมูลคาสินคาชุมชน
และทองถ่ินใหมีคุณภาพและแขงขันได4) 
การสงเสริมการตลาดและการจ าหนาย
สินคาชุมชนและทองถ่ิน 
5) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและสงเสริม
การจางงาน 
6) การพัฒนา ฟื้นฟู แหลงทองเที่ยวใหมี
ศักยภาพและคุณภาพ 
7) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เชิงสุภาพและการด ารงไวซึ่งวิถีชีวิตชุมชน 
 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เทศบาลต าบลบางนอน 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางนอน 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน 
 

ปรับปรุงและพัฒนาการ
รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะรวมทั้งก า
ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ศาสนา และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น 

1) การอนุรักษ์สืบทอด 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
และภูมิปัญญาทองถิ่น 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1)การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมภายใต
การมีสวนรวมของ
ชุมชน 
2) การปูองกัน 
ควบคุมแกไขมลภาวะ
เพื่อคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเมืองที่
ยั่งยืน 
3) การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังการ
รวมกลุม และการบริหารจัดการกลุมอาชีพให
เขมแข็ง 
 3) การสงเสริมการผลิต การแปรรูป บรรจุ
ภัณฑ์ และสรางมูลคาสินคาชุมชนและ
ทองถ่ินใหมีคุณภาพและแขงขันได4) การ
สงเสริมการตลาดและการจ าหนายสินคา
ชุมชนและทองถ่ิน 
5) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและสงเสริมการ
จางงาน 
6) การพัฒนา ฟื้นฟู แหลงทองเท่ียวใหมี
ศักยภาพและคุณภาพ 
7) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ์เชิง
สุภาพและการด ารงไวซึ่งวิถีชีวิตชุมชน 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
1) การสงเสริมสนับสนุนการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
2) การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ทองถ่ิน 
3) การเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน
ในการใหบริการประชาชน 
4) การเตรียมการปูองกันสาธารณ
ภัยและลดผลกระทบจากสาธารณ
ภัย 
5) การพัฒนาทองถ่ินใหเป็น
ทองถ่ินที่มั่นคงและนาอยู 
6) การสรางความเขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆ  
1) การสรางสังคมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี
ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การเสริมสรางสุขภาวะของ
ประชาชนอยางครบวงจร และมี
คุณภาพมาตรฐาน 
3) การเตรียมความพรอมของ
สังคมจัดสวัสดิการแกเด็ก เยาวชน 
คนชราและผูดอยโอกาส 
4) การสงเสริมพัฒนาเด็ก 
เยาวชนผูพิการและผูสูงอายุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) กอสราง พัฒนา ปรับปรุงบ ารุงรักษา
เสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ า และ
รางระบายน้ า 
2) กอสราง พัฒนา ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
3) พัฒนาการวางผังเมือง การใช
ประโยชน์จากที่ดินและการควบคุม
อาคาร 
4) การพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ า และ
การวางแผนการใชอยางเป็นระบบ 

จ านวนนักทองเที่ยวและรายได
ของชุมชนเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สังคมมีความเป็นระเบียบ 
เรียบรอยและสงบ 

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในดานตาง ๆ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ศึกษาของเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหท่ัวถึง 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ 

ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการรักษา
ความสงบ ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนของ
ประชาชนของ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิ
ปัญญาทองถิ่นไดรับการสืบ
ทอด 
 

 

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล” 

สงเสริมและ
สนับสนุนการสืบ
สานประเพณี  
ศิปละวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ทองถ่ิน 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ส่วนที่  3 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 

 

 

1 

 

 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 

 

 

- บริหารงานท่ัวไป 
- เคหะและชุมชน 

 

 

ส านักปลัด 
กองชาง 

 

 

กองชาง 
ส านักปลัด 

 
 

 

 

2 

 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การด าเนินงาน 

 

 

- บริหารงานท่ัวไป 
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
 
- การเคหะและชุมชน 
- สังคมสงเคราะห ์
- งบกลาง 

 

 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
กองการศึกษา 

 
ส านักปลัด 

 
 

กองชาง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 

 

กองชาง 
กองชาง 

 
ส านักปลัด 

 
รพ.สต.บางนอน 
ปศุสัตว์จังหวัด

ระนอง 
ส านักปลัด 
กองชาง 
กองคลัง 

 

3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

-บริหารงานท่ัวไป 
- บริหารงานท่ัวไป 
 
- บริการชุมชนและสังคม 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน. 

 
 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
ส านักปลัด 

กองชาง,กองคลัง 
กองคลัง 

 
กองการศึกษา 

4 การวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 

- การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและสังคม 

- การเกษตร 
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองชาง 

5 การบริหารจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- - บริการชุมชนและสังคม 
- - การเศรษฐกิจ 
- - บริการชุมชนและสังคม 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 

กองชาง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
กองชาง 
กองชาง 

 

6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

- บริหารงานท่ัวไป  - บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองการศึกษา 
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ส่วนที่ 5  

 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย 
จะตองติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินผลนั้นจะตองด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ 0 ตุลาคม ๒๕๕๙เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย 
จะตองติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินผลนั้นจะตองด าเนินการ
ประเมินผลโครงการตามแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐. 3/ว ๕๗๙๗ 
ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณตามที่เทศบาลต าบล บางนอน ไดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ขึ้นมาเพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลต าบล บางนอน ใหบรรลุเปูาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปัญหาใหกับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผูด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
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เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปิดประกาศไวเป็นระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพการจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลต าบลบางนอน ใชการส ารวจ 
ความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจท าใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางนอนในภาพรวม 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการด าเนินงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนตอง 

ผานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 
 3) ปัญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได 

ยากและบางเรื่องอาจท าไมได 
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีและใหมีความสอดคลองกัน 

๒) การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

๓) ควรเรงรัดใหมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให 
สามารถด าเนินการไดในปีงบประมาณนั้น 

๔) เทศบาลต าบลบางนอนควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ 
ภารกิจแตละดานที่จะตองด าเนินการ ซึ่งจะชวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม ่ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )                     
และท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15พฤษภาคม 2562 
ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8)  แผนงาน 5 คะแนน 
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 29 (3)ก าหนดว่า ให้รายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
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ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง 
ๆ จาก 

4.3.1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือแบบบัตรคะแนน Balanced 

Scorecard ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model: RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System: PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยวิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
4.3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปได้หรือไม่ 
4.3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4.3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators: KPIs)  
4.3.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

จากประสบการณ์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ท าให้พบปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้การเสนอปัญหาและความ
ต้องการในการประชุมประชาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงส่งผลให้ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้ได้ โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีมาก
เกินไปไม่สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การ
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ปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการท าความเข้าใจ เป็นต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ดังนี้ 

1) ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น เนื่องจาก
ระเบียบฯ ใหม่ ให้ใช้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ จึงท าให้สะดวกและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นได้ด าเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้น าชุมชนต่าง ๆ ก่อนหนึ่งครั้ง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วน
ของการประชุมประชาคม และได้ท าหนังสือแจ้งเฉพาะรายเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่งผล
ให้ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 

2) ปัญหาและความต้องการในการประชุมประชาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้ต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบจะได้ท าความเข้าใจกับท่ี
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้การเสนอปัญหาและความต้องการครอบคลุมระยะ 4 ปี มองการพัฒนาถึง
อนาคตและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอปัญหาและความต้องการที่
ครอบคลุมทั่วถึง และส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ยิ่งขึ้น 

3) บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าได้ไม่ครอบคลุม ท าให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้ได้ ควร
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบก่อนว่ามีความยุ่งยากและต้องผ่าน
คณะกรรมการหลายคณะ หากไม่บรรจุโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการไว้ก่อนอาจท าให้ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้โครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งหากเป็นโครงการเร่งด่วนอาจส่งผลเสียหายต่อชุมชน 

4) โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงเหมือน
แผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพจากปัญหานี้ผู้รับผิดชอบจะได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการในปีนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และปรับโครงการที่มีความส าคัญน้อย
กว่าไว้ในปีถัด ๆ ไป 

5) รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการท าความเข้าใจผู้รับผิดชอบควรเข้ารับการอบรม
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบใหม่จากวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่ง
จะส่งผลให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) จากการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้าง

พ้ืนฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ในขณะที่วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นคือ 
“ต าบลท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แต่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
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ท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนและชัดเจน ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้
เห็นความส าคัญของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2) โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือด าเนินการแล้ว
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
โดยสอบถามจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้งบประมาณท่ีใช้ไปได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

3) โครงการฝึกอาชีพที่ได้จัดท าให้กับประชาชน แต่ไม่มีการน าไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ผู้
ที่เก่ียวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับ
การฝึกอาชีพที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการหาตลาด
รองรับสินค้าที่ผลิตอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 4 ) การพัฒนาท้องถิ่นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาคน ทั้งด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนที่มีคุณภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )                     
และท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15พฤษภาคม 2562 
ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.5 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.6 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(10)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(11)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(12)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(13)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(14)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(15)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(16)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(17)  แผนงาน 5 คะแนน 
(18)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(13) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(14) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(15) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(16) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(17) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
(18) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
(19) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(20) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(21) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

คะแนน 
(22) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(23) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน 
(24) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
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สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 29 (3)ก าหนดว่า ให้รายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง 
ๆ จาก 

4.3.1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือแบบบัตรคะแนน Balanced 

Scorecard ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model: RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System: PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยวิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
4.3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปได้หรือไม่ 
4.3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4.3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators: KPIs)  
4.3.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

จากประสบการณ์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ท าให้พบปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้การเสนอปัญหาและความ
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ต้องการในการประชุมประชาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงส่งผลให้ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้ได้ โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีมาก
เกินไปไม่สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการท าความเข้าใจ เป็นต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ดังนี้ 

6) ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น เนื่องจาก
ระเบียบฯ ใหม่ ให้ใช้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ จึงท าให้สะดวกและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นได้ด าเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้น าชุมชนต่าง ๆ ก่อนหนึ่งครั้ง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วน
ของการประชุมประชาคม และได้ท าหนังสือแจ้งเฉพาะรายเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่งผล
ให้ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 

7) ปัญหาและความต้องการในการประชุมประชาคมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้ต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบจะได้ท าความเข้าใจกับท่ี
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้การเสนอปัญหาและความต้องการครอบคลุมระยะ 4 ปี มองการพัฒนาถึง
อนาคตและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอปัญหาและความต้องการที่
ครอบคลุมทั่วถึง และส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ยิ่งขึ้น 

8) บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบว่ายังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าได้ไม่ครอบคลุม ท าให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณให้ได้ ควร
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบก่อนว่ามีความยุ่งยากและต้องผ่าน
คณะกรรมการหลายคณะ หากไม่บรรจุโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการไว้ก่อนอาจท าให้ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้โครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งหากเป็นโครงการเร่งด่วนอาจส่งผลเสียหายต่อชุมชน 

9) โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงเหมือน
แผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพจากปัญหานี้ผู้รับผิดชอบจะได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการในปีนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และปรับโครงการที่มีความส าคัญน้อย
กว่าไว้ในปีถัด ๆ ไป 

10) รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้อง
ศึกษาระเบียบหรือหนังสือสั่งการใหม่และมีความคลาดเคลื่อนในการท าความเข้าใจผู้รับผิดชอบควรเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบใหม่จากวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
4) จากการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เน้นหนักไปในเรื่องของโครงสร้าง

พ้ืนฐานซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ในขณะที่วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้นคือ 
“ต าบลท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แต่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนและชัดเจน ควรสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้
เห็นความส าคัญของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

5) โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือด าเนินการแล้ว
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
โดยสอบถามจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้งบประมาณท่ีใช้ไปได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

6) โครงการฝึกอาชีพที่ได้จัดท าให้กับประชาชน แต่ไม่มีการน าไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ผู้
ที่เก่ียวข้องควรพบปะพูดคุยกับกลุ่มเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค หรืออาจให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อเสนอขอรับ
การฝึกอาชีพที่ต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มและการหาตลาด
รองรับสินค้าที่ผลิตอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 4 ) การพัฒนาท้องถิ่นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาคน ทั้งด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้มีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนที่มีคุณภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น มีอ านาจ
และหนาที่ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาทองถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถิ่น รับทราบปัญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี โดยใหน าขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 

 

เพ่ือใหการด าเนินการใหเป็นไปตามกฎหมายดังกลาว จึงตองจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี และพรอมที่จะ
น าไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามนโยบายที่คณะผูบริหารหวังที่จะท าใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น 
 

เทศบาลต าบลบางนอน จึงหวังเป็นอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริงตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
งานแผนและงบประมาณ 
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ในการติดตามผลการด าเนินงาน หรือความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ก าหนดใหหนวยปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และจัดท าสรุปรายงานผลโครงการในภาพรวม 

การประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดใหมีการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 
และความพึงพอใจตอผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม 
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ส่วนที่ 2 
 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557 - 2560  
 

ในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลต าบลบางนอน  ที่ผานมาไดพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใน 
หมูบานอยางท่ัวถึง ตามปัญหา และความตองการของประชาชน ท าใหการคมนาคมเกิดความสะดวกปลอดภัย
และรวดเร็ว สาธารณูปโภคไดรับการดูแล ปรับปรุง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน และไดให
ความส าคัญของปัญหาดานสังคมเป็นอันดับตน ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สงผลตอการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
และมีจิตส านึกในการดูแลรักษาหมูบานของตนเอง ใหปลอดจากสิ่งอบายมุข สิ่งเสพติด และสงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาประชาชนทางดานจิตใจ  และในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลบางนอน ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงาน สวนราชการ กลุมองค์กร ชมรมตางๆเป็นอยางดี  
เทศบาลต าบลบางนอน ไดพัฒนางานดานตาง ๆ อยางครอบคลุมทุกดานเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และ
สนองตอบความตองการของประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง 
 
ปีงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(ประมาณการ) 
รายรับ  
(บาท) 

รายจ่าย  
(บาท) 

เงินสะสม  
(บาท) 

2557 43,109,000 44,676,720.89 36,004,959.70 14,144,955.91 
 

2558 45,000,000 54,539,241.58 36,035,808.63 17,542,824.65 
 

2559 45,000,000 43,551,015.78 43,418,039.50 16,547,129.75 
 

2560 57,000,000 12,418,603.08 5,216,969.42 16,604,381.75 
 

 

หมายเหตปุี 2560 ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1.2.1  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  
   โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน  92   โครงการ  
   สามารถด าเนินการได  จ านวน  55   โครงการ  
   คิดเป็นร้อยละ 59.78  
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  
    โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน  99   โครงการ  
    สามารถด าเนินการได  จ านวน  55   โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 55.56 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  
    โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน         104   โครงการ  
    สามารถด าเนินการได  จ านวน  54   โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 51.92 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
    โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน           89  โครงการ  
    สามารถด าเนินการได  จ านวน  52   โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 58.43  
 
 1.2.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ  
      1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 

  เทศบาลต าบลบางนอน ไดกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อ
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยแกประชาชน การระบายน้ า ปูองกันน้ าทวม เชน การกอสรางถนน การ
ปรับปรุง การกอสรางรางระบายน้ า เป็นตน 
      2.  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

  เทศบาลต าบลบางนอน ไดด าเนินการพัฒนาดานสังคม ซึ่งสามารถแบงเป็นดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

  2.1  ด้านการศึกษา  มุงสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูใหกับเด็กในชุมชน และ
อุดหนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในพ้ืนที่ 
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  2.2  ด้านสาธารณสุข มุงสงเสริม สนับสนุน การบริการดานสาธารณสุข ใหครอบคุลมและ
ทั่วถึง 
  2.3  ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  มุงเนนใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทาง
สังคมไดมีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.4  ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุงเนนการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน และเพียงพอตอการด ารงชีพ 
  2.5  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงเนนการปูองกันภัยตาง ๆ ในชุมชน 
  2.6  ด้านกีฬาและนันทนาการ  มุงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ 
  
   
   

2.7  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไดมุงเนนจัดท าโครงการอบรม รณรงค์ 
ตอตานและปูองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
  2.8  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุงสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใน
ทองถิ่น 

 

 3.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  

 

  เทศบาลต าบลบางนอน ไดด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุงพัฒนาอาชีพเนนการ
รวมกลุมเพื่อสรางรายไดโดยจัดฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 
 

     4.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  เทศบาลต าบลบางนอน ไดด าเนินการในดานทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกปุา การสราง
จิตส านึกใหกับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

     5.  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

  เทศบาลต าบลบางนอน ไดด าเนินการในดานการเมืองการบริหารที่มุงพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร การใหประชาชนไดมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของเทศบาล และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ทันสมัยมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 

     6.  การพัฒนาเพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ( AEC) 

 

         เทศบาลต าบลบางนอน ไดเตรียมความพรอมดานบคุลากร และด าเนนิการจัดฝึกอบรมให
ความรูแกบุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560   

 

 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
  ผลที่ไดรับจากการด าเนินงานของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือ
แกปัญหา และสนองความตองการใหกับประชาชน และพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความมั่นคงเพ่ือความเป็นอยูของ
ประชาชนดีขึ้น มีดังนี้ 
  1.  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปุวยเอดส์ ไดรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกคน  
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  2.  เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู  
  3.  ประชาชนไดรับการฝึกอาชีพ เพื่อน าไปเป็นอาชีพเสริม สรางรายไดใหแกครอบครัว  
  4.  ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย  
  5.  ปัญหาไขเลือดออกในพื้นที่ลดลง  
  6.  ไมมีเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่  
  7.  มีถนนที่ไดมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมา  
  8.  มีไฟฟูาครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน  
  9.  มีระบบน้ าประปาครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน  
           10. ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
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