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  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพลา  ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ของ
เทศบาลตําบลพลา จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548   ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับทบทวน) ปี 
2559  เทศบาลตําบลพลา และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดระยอง โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาล
ตําบลพลา 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ของเทศบาลตําบลพลา ได้นําข้อเสนอความ
ต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ ด้วยการจัดเรียงลําดับความสําคัญ และความเร่งด่วน
ของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาคมท้องถ่ินในเขตเทศบาลตําบลพลา  
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ส่วนที่  1 

บทนํา 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่กําหนดรายละเอียดแผนงานเป็นแผนที่ต้องกําหนดโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีเป็นแผนที่มีความต่อเน่ืองเป็นแผนที่มีความก้าวหน้าเป็นแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีเป็นแผนที่ต้องมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีหลักการที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง  และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์  
 นอกจากน้ี  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
กล่าวคือ  จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรม 
จากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพื่อให้การจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  
โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปน้ัีน ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 
 1. มีความแน่นอนของ กิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเร่ืองรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อไป 
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ  ดังน้ี 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจําป ี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  1.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

2.เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 



3.เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กระบวนการภาคประชาชน ประชาคมในชุมชนท้องถิ่น 
กระบวนการที่ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตามพระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 หมวด 1  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 และกระบวนการตามแนวคิด PDCA สามารถแบ่ง
ข้ันตอนการจัดทําเป็น  7  ขั้นตอน  ดังน้ี 
  1. การเตรียมการจัดทําแผน งานแผนและงบประมาณ จะเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ดําเนินการ 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
      2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ปัญหา  ความต้องการของท้องถ่ิน รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมร่วมกันระหว่างประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
      2.3  เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้วร่วมประชุมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
      2.4  โครงการ/กิจกรรม  ที่พิจารณาอาจมีเป็นจํานวนมาก  ซึ่งจะต้องดําเนินการ  ดังน้ี 
   2.4.1  พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   2.4.2  พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2.4.3     จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใด  เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บทั้งข้อมูลภายใน  และภายนอกองค์กรเพื่อนํามา
วิเคราะห์ SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
      การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 



      1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
      2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วให้ที่
ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามป ี
     3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางที่
หลากหลาย  แต่มีความสําคัญจําเป็นที่เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน  ที่ประชุมตามข้อ 1  จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
    4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่
ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนาเหล่าน้ันมาดําเนินการ  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเปน็ไปได ้
ในทางปฏิบัติ  ดังน้ันเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ควรนําแนว
ทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรร  (SWOT  Analysis) อีกครั้ง 
       4. การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
      หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสาม
ปี 
       5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจาณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  6. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามป ี
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  จัดเวทีประชาคม 
(ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปี และรับทําความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี  และเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินพิจารณา 
  7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  เมื่อผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แล้วให้
ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอและจังหวัด  เมื่อผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาจังหวัด หลังจากน้ันจะได้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 –2562)  
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2560  ต่อไป 

 



1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้เทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะนําไปสู่การนําไป
จัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะที่ได้กําหนดไว้ 



สว่นที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  
          ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลในช่วงปี 2558-2562 
คณะกรรมการพัฒนาตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ได้ร่วมกันกําหนดประเด็นการ
พัฒนาตําบล  โดยใช้นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอและนโยบายริเริ่มของตําบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถงึการพัฒนาด้านอื่น   
ซ่ึงการกําหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อนําไปวิเคราะห์ศักยภาพประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบล  โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis โดยสรุปผลดังน้ี 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบลในภาพรวม 
 

1.  จุดแข็ง (Strength : S) 
- เทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
- การเลือกตั้งผู้บริหารของท้องถิ่นโดยตรง  จะทําให้การพัฒนาของท้องถ่ินเข้าถึงประชาชน

มากย่ิงขึ้น  และเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของทอ้งถิ่น 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง  ทําให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ 
- มีสถานศึกษาเปิดทําการสอนในระดับก่อนวัยเรียน  ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาซึ่ง

เป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชน 
- ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได ้
- มีการจัดทําเวทีประชาคม รับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในเขต

เทศบาล เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

 

 



2. จุดอ่อน (Weakness : W) 
- ปัญหาการรุกลํ้าที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ 
- บุคลากรขาดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาภาคการเกษตร 
- แรงงานภาคเกษตรหายากเพราะเกิดการไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
- บุคลากรยังขาดทักษะ  และความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน  รวมถึงความไม่

เข้าใจในระบบงานที่กําลังปฏิบัติ   
- อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในพื้นที ่
- ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานของเทศบาล ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน

การให้ข้อมูลพื้นฐาน ทําให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
- ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝง และการเคล่ือนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้านเข้ามาในพื้นที่  เช่น  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม โรค
ระบาด ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นต้น 

- บุคลากร ประชาชนทั่วไป ขาดทักษะทางด้านภาษาอาเซียน ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. โอกาส    (Opportunity : O) 
- ผู้นําของรัฐเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําให้ประชาชนมีรายได้นอกเหนือจากการเกษตร 
- มีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น มีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพิ่ม

มากข้ึน 
- การคมนาคมและการส่ือสารสะดวกครอบคลุมพื้นที ่
- รัฐให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  และแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ 

อยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น 
- สามารถบูรณาการการดําเนินงานตามนโยบายของท้องถิ่นในการเสริมสร้างศักยภาพของ

ท้องถิ่น  เข้ากับนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 

4. อุปสรรค (Threat : T) 
- การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศยังไม่มีความแน่นอน 
- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการจัดทํางบประมาณ งบประมาณจากส่วนกลางมีจํากัดต่อการให้

ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 
- สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน

มีราคาตํ่าลง 
- การแก้ไขปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  บางครั้งมีความล่าช้าไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ทันเวลา 
- งบประมาณจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
- นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร  และการกระจายอํานาจของรัฐบาลยงัไม่แน่นอน 
- ปัญหาด้านการเมืองทําให้เกิดความแตกแยกของประชาชน 



- มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่  และมีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว  
ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ของเทศบาลตําบลพลา ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง   
4. ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   
6. ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านการเมือง  การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลัก 

บริหารธรรมาธิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
  

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

24 8,053,000.00 9 7,208,000.00 8 6,708,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

36 44,797,180.00 57 96,727,100.00 35 42,057,990.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เขม้แข็งและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

43 9,040,000.00 35 3,450,000.00 33 3,300,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10 3,530,000.00 13 9,640,000.00 5 1,280,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

10 1,460,000.00 8 870,000.00 8 870,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบรหิาร 
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
หลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

28 33,106,700.00 21 9,948,000.00 18 8,658,000.00 

รวม 151 99,986,880.00 143 127,843,100.00 107 
62,873,990.00 

 



 

สรุปผลการดําเนินงาน ปี 2558 มีโครงการทีบ่รรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามป ีจํานวน 151 โครงการ 
อนุมัตดิําเนินการทั้งส้ิน จํานวน 112 โครงการ ดําเนินการจริง  จํานวน  76 โครงการ  
 

รายการ ปี 2558 3 ป ี ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

ร้อยละของ 
ปี 2558 

ร้อยละของ 
3 ป ี

จํานวนโครงการ 
(โครงการ) 

 

151 401 76 50.33 18.95 

จํานวน 
งบประมาณ 
(บาท) 
 
 

99,653,880 290,703,970 30,748,125.56 30.85 10.58 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานว
น 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

24.0 8.05 19.0 5.34 16.0 4.49 16.0 4.49 16.0 4.49 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 36.0 44.80 25.0 30.95 11.0 10.73 2.0 0.54 2.0 0.54 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

43.0 9.04 33.0 1.92 22.0 1.00 22.0 1.00 22.0 1.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.0 3.53 5.0 0.31 3.0 0.14 3.0 0.14 3.0 0.14 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 10.0 1.46 6.0 0.38 5.0 0.14 5.0 0.14 5.0 0.14 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

28.0 33.11 24.0 32.69 19.0 14.25 18.0 13.37 18.0 13.37 



รายละเอียดโครงการที่อนุมัติดําเนินการ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 

ผลงาน
ปฏบิัติตาม
แผนในเชิง
ปริมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลงานปฏิบัติตาม
แผนในเชิง
คุณภาพ 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

1 โครงการ 22,000.00 เพื่อสร้างเสริม
ความพร้อมในด้าน
ความรู้และทักษะ
ด้านภาษา 

ประชาชนได้รับการ
สร้างเสริมความ
พร้อมในด้าน
ความรู้และทักษะ
ด้านภาษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการศึกษา
นอกสถานที่ 

1 โครงการ 10,000.00 เพื่อสร้างเสริมให้
เด็กเกิดทักษะใน
การเรียนรู้นอก
สถานที่ 

เด็กได้รับการสร้าง
เสริมให้เเกิดทักษะ
ในการเรียนรู้นอก
สถานที่ 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรบัการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการสวน
สมุนไพร 

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รู้จักสมุนไพร
เบ้ืองต้น 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.พลา ได้รับ
การส่งเสริมให้ได้
รู้จักสมุนไพร
เบ้ืองต้น 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
 
 

โครงการหนูน้อย
รักษ์โลก 

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พลารักษ์โลก
รู้จักผลกระทบ
เบ้ืองต้น 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.พลา ได้รับ
ปลูกฝังให้รักษ์โลก
รู้จักผลกระทบ
เบ้ืองต้น 



5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

โครงการส่งเสริม
การอ่าน 

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ความรู้และทักษะ
ในการอ่านมากข้ึน 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มี
ความรู้และทักษะ
ในการอ่านมากข้ึน 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อยและ
มัคคุเทศก์สําหรับ
ประชาชนทั่วไป 

1 โครงการ 20,000.00 เพื่อสร้างเสริม
ความพร้อมในการ
ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

ประชาชน 
ผู้ประกอบการ 
ได้รับการสร้างเสริม
ความพร้อมในการ
ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ให้กับโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลพลา 
และให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 โครงการ 1,139,300.00 เพื่อสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้กับ
เด็กนักเรียนและ
เด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนและ
เด็กเล็ก ได้รับการ
สร้างสุขภาพ
พลานามัย 

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลพลา 

1 โครงการ 2,076,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอาหารกลางวัน
รับประทานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการอาหาร
กลางวันให้กับ
พัฒนาเด็กเล็ก 

1 โครงการ 291,200.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอาหารกลางวัน
รับประทานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 



10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

1 โครงการ 400,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ 
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย เช่น กีฬา
พื้นบ้าน กีฬา
ชายหาด กีฬา
อนุบาล กีฬา
ระหว่าง อปท.เพื่อ
เช่ือมความสามัคคี 

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการ
การส่งเสริมการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ 
ได้ออกกําลังกาย 
เช่น กีฬาพื้นบ้าน 
กีฬาชายหาด กีฬา
อนุบาล กีฬา
ระหว่าง อปท.เพื่อ
เช่ือมความสามัคคี 

11. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชนใน
พื้นทีต่ําบลพลา 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเล่น
กีฬาให้กับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมการเล่น
กีฬา 

12. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ 

1 โครงการ 33,400.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางร่างกายและ
จิตใจ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
รู้จักแสดงออกในส่ิง
ที่ถูกที่ควร 

เด็ก เยาวชน ได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางร่างกายและ
จิตใจ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
รู้จักแสดงออกในส่ิง
ที่ถูกที่ควร 

13. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ของตําบลพลา 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 



14. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

โครงการการจัด
งานประเพณีลอย
กระทงลงทะเล
วัดพลา 

1 โครงการ 770,000.00 เพื่เป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

15. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการร่วม
กิจกรรมการจัด
งานวันสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช 

1 โครงการ 15,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

16. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 

1 โครงการ 300,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชนและบุคคล
ทั่วไป ในเขต
เทศบาลตําบลพลา 

ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชนและ
บุคคลทั่วไป ในเขต
เทศบาลตําบลพลา 

17. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานวัน
สุนทรภู ่

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อเป็นการระลึก
ถึงสุนทรภู่กวีเอก
ของโลก และเป็น
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เป็นการระลึกถึง
สุนทรภู่กวีเอกของ
โลก และเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

18. ยุทธศาสตร์ดา้น
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการร่วม
กิจกรรมในการจัด
งานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัด
ระยอง 

1 โครงการ 40,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน 



19. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการฝึกอบรม
จิตสาธารณะ 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อพัฒนาจิตใจให้
มีจิตสาธารณะ 

เพื่อพัฒนาจิตใจให้
มีจิตสาธารณะ 

20. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียม ค.ส.ล. 
(Box culvert) 
ขนาด 2 ช่องทาง 
พร้อมหูช่าง สาย
เทศบาล 4 ซอย 1 
หมู่ 4 

1 โครงการ 400,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 4 มีราง
ระบายนํ้ามากข้ึน 
เพื่อป้องกันนํ้าท่วม 

ประชาชนในหมู่ที่ 
4 มีรางระบายนํ้า
มากข้ึน เพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม 

21. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สยเทศบาล 
6 ซอย12/11 หมู่ 
6 

1 โครงการ 731,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในหมู่ที่ 
6 มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

22. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้ารูปตัว
ยู สายเทศบาล 5 
ซอย 6 หมู่ 5 

1 โครงการ 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 5 มีราง
ระบายนํ้า เพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม 

ประชาชนในหมู่ที่ 
5 มีรางระบายนํ้า 
เพื่อป้องกันนํ้าท่วม 

23. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเทศบาล 
6 ซอย 12/6 หมู่ 
6 

1 โครงการ 244,800.00 เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในหมู่ที่ 
6 มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

24. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ และโรง
จอดเรือ บริเวณ
สํานักงาน ทต.พลา 
ม.2 

1 โครงการ 500,000.00 เพื่อบํารุงรักษาและ
ดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

บํารุงรักษาและ
ดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

25. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร อปพร.หมู่ 
2 

1 โครงการ 250,000.00 เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่
ในการดูแลป้องกัน

เตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ในการ
ดูแลป้องกันและ



และบรรเทาสา
ธารณภัย 

บรรเทาสาธารณภัย 

26. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้ารูปตัว
ยู สายเทศบาล 5
ซอย 13 หมู่ 5 

1 โครงการ 2,084,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 5 มีราง
ระบายนํ้าเพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม 

ประชาชนในหมู่ที่ 
5 มีรางระบายนํ้า
เพื่อป้องกันนํ้าท่วม 

27. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ ป่า
สนชายหาดพลา 
หมู่ 2 

1 โครงการ 4,000,000.00 เพือ่พัฒนาปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวให้
ดูสวยงามเหมาะสม 

พัฒนาปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ให้ดูสวยงาม
เหมาะสม 

28. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณ
รอบสนามกีฬา 
หมู่บ้านคลอง 
คลองทราย หมู่ 7 

1 โครงการ 800,000.00 เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สถานที่พักผ่อนให้ดู
สวยงามเหมาะสม 

พัฒนาปรับปรุง
สถานที่พักผ่อนให้ดู
สวยงามเหมาะสม 

29. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ 
เครื่องออกกําลัง
กาย หมู่ 6 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สถานที่พักผ่อนให้ดู
สวยงามเหมาะสม 
ปลอดภยั 

พัฒนาปรับปรุง
สถานที่พักผ่อนให้ดู
สวยงามเหมาะสม 
ปลอดภัย 

30. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งชุด
โคมไฟสาธารณะ 
พร้อมเสา สาย
เทศบาล 1 ซอย 1 
หมู่ 1 

1 โครงการ 600,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขาโกรกตะแบก ให้
มีความสวยงามและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขาโกรกตะแบก 
ให้มีความสวยงาม
และปลอดภัย 

31. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ดาดกําแพงเรียงหิน 
ยาแนวสระนํ้าข้าง
สนามกีฬาบ้าน
คลอง ทราย หมู่ 7 

1 โครงการ 1,200,000.00 เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ราชการให้ดู
สวยงามเหมาะสม 

พัฒนาปรับปรุง
สถานที่ราชการให้ดู
สวยงามเหมาะสม 

32. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 
7 

1 โครงการ 1,000,000.00 ประชาชน เยาวชน
มีสนามเด็กเล่น 
สามารถใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ประชาชน เยาวชน
มีสนามเด็กเล่น 
สามารถใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

33. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง

โครงการเพื่อ
รองรับการจัด

1 โครงการ 8,000,000.00 เพื่อตอบรับตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ตอบรับตาม
นโยบายของรัฐบาล 



พื้นฐาน ระเบียบชายหาด
พลา "ทุ่งสนาม
ควาย" หมู่ที่ 2 
ตําบลพลา อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชายหาด
พลา ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชายหาด
พลา ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

34. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สาย
เทศบาล 6 ซอย
11/1 หมู่ที่ 6 
ตําบลพลา อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง 

1 โครงการ 950,000.00 เพื่อลดปัญหาเรื่อง
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ลดปัญหาเรื่องการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

35. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเทศบาล 
7 ซอย 11/3 หมู่
ที่ 7 ตําบลพลา อ.
บ้านฉาง จ.ระยอง 

1 โครงการ 1,020,000.00 เพื่อลดปัญหาเรื่อง
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ลดปัญหาเรื่องการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

36. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเทศบาล 
6 ซอย 5 หมู่ที่ 6 
ต.พลา อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง 
 

1 โครงการ 986,000.00 เพื่อลดปัญหาเรื่อง
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ลดปัญหาเรื่องการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

37. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้ารูปตัว
ยู สายเทศบาล 4 
ซอย 5 หมู่ที่ 4 
(ฝ่ังซ้าย) ต.พลา อ.
บ้านฉาง จ.ระยอง 

1 โครงการ 1,259,000.00 ลดปัญหานํ้าท่วม 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ลดปัญหานํ้าทว่ม 
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

38. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเท
คอนกรีตไหล่ทาง
ถนนสายบ้านพลา 
บริเวณหน้า
โรงเรียนวัดพลา-

1 โครงการ 122,000.00 ปรับปรุงไหล่ทางให้
เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
ในพื้นที่ ชุมชน
ตําบลพลา 

ปรับปรุงไหล่ทางให้
เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
ในพื้นที่ ชุมชน
ตําบลพลา 



หน้าวัดพลา หมู่ที่ 
5 ต.พลา อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง 

39. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบ Hight Mast 
ขนาดความสูง 20 
ม. หมู่ที่ 5 ต.พลา 
อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง 

1 โครงการ 1,238,000.00 เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ชุมชนและผู้ที่
สัญจรไปมา 

เพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่ชุมชนและผู้ที่
สัญจรไปมา 

40. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบ Hight Mast 
ขนาดความสูง 20 
ม. หมู่ที่ 7 ต.พลา 
อ.บา้นฉาง จ.
ระยอง 
 

1 โครงการ 600,000.00 เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
ชุมชน และผู่ที่
สัญจรไปมา 

เพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่ชุมชน และผู่
ที่สัญจรไปมา 

41. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งชุด
โคมไฟพร้อม
ประติมากรรมเดี่ยว 
ขนาดความสูง 6 
ม. บริเวรหน้า
ชายหาด หมู่ที่ 2 
ตําบลพลา อ.บ้าน
ฉาง จ.ระยอง 

1 โครงการ 1,370,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสงส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสงส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

42. ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งชุด
โคมไฟสาธารณะ 
พร้อมเสาแบบโคม
กิ่ง ขนาดความสูง 
9 ม. สายทาง
หลวงท้องถิ่น 
อบจ.รย. 0501 
(บ้านฉาง-กงเพชร) 
ช่วงพลา - พยูน 
หมู่ที่ 6 ตําบลพลา 

1 โครงการ 990,000.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสง ส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสง ส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 



อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง 

43. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งชุด
โคมไฟสาธารณะ 
พร้อมเสาแบบโคม
กิ่ง ขนาความสูง 9 
เมตร สายทาง
หลวงท้องถิ่น 
อบจ.รย.0501 
(บ้านฉาง-กงเพชร) 
ช่วงทุ่งโปรง-พลา 
หมุ่ที่ 4,5,7 
ตําบลพลา อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 

1 โครงการ 1,980,000.00 ปรับภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสงส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

ปรับภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้
เกิดความสวยงาม 
มีแสงส่องสว่าง 
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

44. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สนามเด็ก
เล่นบ้านทุ่งโปรง 
หมู่ที่ 4 ตําบลพลา 
อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง 

1 โครงการ 225,000.00 เพื่อปรับภูมิทัศน์
สนามเด็กเล่นให้
เกิดความสวยงาม 
ปลอดภัย 

ปรับภูมิทัศน์สนาม
เด็กเล่นให้เกิด
ความสวยงาม 
ปลอดภัย 

45. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการพัฒนา
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

1 โครงการ 90,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเข้ารับ
บริการสุขภาพ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้ารับบริการ
สุขภาพ 

46. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุมการ
ขยายพันธ์ุสัตว์ 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ 
และควบคุมการ
ขยายพันธ์ุสัตว์ 

ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ และควบคุม
การขยายพันธ์ุสัตว์ 

47. ยุทธศาสตร์ด้านการ โครงการสุขาภิบาล 1 โครงการ 60,000.00 เพื่อให้ความรู้และ ให้ความรู้และตรวจ



ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อาหาร ตรวจสุขา-ภิบาล
อาหารในสถาน
ประกอบการร้าน
และแผงลอย
จําหน่าย 

สุขา-ภิบาลอาหาร
ในสถาน
ประกอบการร้าน
และแผงลอย
จําหน่าย 

48. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการให้ความรู้
กับชุมชนในเรื่อง
สาธารณสุขต่างๆ 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้กับ
ประชาชนในเรื่อง
ของสาธารณสุข 

ส่งเสริมให้ความรู้
กับประชาชนใน
เรื่องของ
สาธารณสุข 

49. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
เอดส์ 

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

50. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
การออกกําลังกาย
ภายในชุมชน 

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออกกําลังกายอย่าง
ถูกวิธี 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการ
ออกกําลังกายอย่าง
ถูกวิธี 

51. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการตรวจ
คุณภาพนํ้าอุปโภค
บริโภค 

1 โครงการ 20,000.00 ประชาชนได้รับการ
ดูแลเรื่องคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลเรื่องคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค 

52. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา

โครงการเบี้ยยังชีพ
ให้ผู้ป่วยเอดส์ 

1 โครงการ 90,000.00 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเอดส์



คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ตําบลพลา 

ในเขตตําบลพลา 

53. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

โครงการกิจกรรม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ตําบลพลา 

1 โครงการ 20,000.00 - เพื่อสร้างโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว - 
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน 

สร้างโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว  
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน 

54. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์ 

1 โครงการ 60,000.00 เพื่อเป็นการสร้าง
สานสัมพันธ์ให้แก่
สมาชิกใน
ครอบครัว 

สร้างสานสัมพันธ์
ให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว 

55. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

1 โครงการ 80,000.00 เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมในวัน
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมการทํา
กิจกรรมในวัน
ผู้สูงอายุ 

56. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ 

1 โครงการ 200,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ทําในเวลาว่าง 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทําใน
เวลาว่าง 

57. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา

โครงการส่งเสริม
ความเข้าใจการรับ

1 โครงการ 30,000.00 เพิ่มความเข้าใจ
ให้กับประชาชน 

เพิ่มความเข้าใจ
ให้กับประชาชน 



คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เบี้ยยังชีพทุก
ประเภท 

58. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้ดูแลคนพิการ 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือคนพิการ 

คนพิการได้รับ
ช่วยเหลือ 

59. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มคน
พิการ 

1 โครงการ 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการได้มีอาชีพ 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

คนพิการได้รับการ
ส่งเสริมให้มีอาชีพ 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

60. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ /เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนใน
พื้นทีตํ่าบลพลา 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ /เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลพลา 

61. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริม
แกนนําสิทธิเด็ก
และเยาวชน 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพิ่มศักยภาพให้กับ
เด็กและเยาวชน 

62. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้

โครงการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา 
ทํางานช่วงปิดภาค

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวของ
นักเรียนให้มีรายได้

ช่วยเหลือ
ครอบครัวของ
นักเรียนให้มีรายได้



เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เรียน ในช่วงปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน 

63. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 

ลดปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 

64. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการอดเปรี้ยว
ไว้กินหวาน 

1 โครงการ 60,000.00 เพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

65. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลพลา 

1 โครงการ 0.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนตําบลพ
ลาและส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการ
เก็บออม 

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนตําบลพ
ลาและส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการ
เก็บออม 

66. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการบําบัด
ทุกข์บํารุงสุข 

1 โครงการ 86,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

67. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ

โครงการจัดตั้งและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมคนพกิาร 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการได้มีกิจกรรม 
สร้างทัศนคติที่ดี
ให้แก่คนพิการ 

ส่งเสริมให้คนพิการ
ได้มีกิจกรรม สร้าง
ทัศนคติที่ดีให้แก่
คนพิการ 



ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

68. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
(บ้านกลาง) 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้คน
สูงอายุได้มีกิจกรรม 
สร้างทัศนคติที่ดีให้ 
แก่ คนพิการ 

ส่งเสริมให้คน
สูงอายุได้มีกิจกรรม 
สร้างทัศนคติที่ดีให้ 
แก่ คนพิการ 

69. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการปฏิบัติงาน
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ตําบลพลา 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนให้กับ
สมาชิก อปพร. 
พนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน 

เป็นค่าตอบแทน
ให้กับสมาชิก อป
พร. พนักงาน
เทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัตงิาน 

70. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการตั้งจุด
ตรวจและแก้ไข
ปัญหาจราจรช่วง
เทศกาล 

1 โครงการ 60,000.00 เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยและแก้ไข
ปัญหาจราจรใน
พื้นที่ตําบลพลา 

รักษาความ
ปลอดภัยและแก้ไข
ปัญหาจราจรใน
พื้นที่ตําบลพลา 

71. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพของ
สมาชิก อปพร. 

1 โครงการ 120,000.00 เพื่อเป็นการ
ทบทวนการฝึกให้
สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมอยู่
เสมอ 

ทบทวนการฝึกให้
สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมอยู่
เสมอ 

72. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ
เทศบาล 
ตําบลพลา 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่
ตําบลพลา 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลพลา 



ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

73. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันอัคคีภัย 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อฝึกประชาชน
ให้พร้อมรับมือกับ
การเกิดอัคคีภยั 

ฝึกประชาชนให้
พร้อมรับมือกับการ
เกิดอัคคีภัย 

74. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการรักษา
ความปลอดภัย
ชายหาดพลา 

1 โครงการ 0.00 เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

สร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

75. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

76. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการฝึกอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 75,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

77. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีปัญหา
ทางสายตา 

1 โครงการ 100,000.00 ผู้มีปัญหาทาง
สายตาสามารถใช้
ชีวิตประจําวันได้
อย่างปกติ 

ผู้มีปัญหาทาง
สายตาสามารถใช้
ชีวิตประจําวันได้
อย่างปกติ 



พอเพียง 

78. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการชุมชน
ต้นแบบในการ
พัฒนา คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิง แวดล้อม 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และ
จิตสํานึกในการ
พัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนมีความรู้
และจิตสํานึกใน
การพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 

79. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

 

80. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
สถานที่ตั้งถังขยะ 
รวมภายในชุมชน
พื้นที่ตําบลพลา 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อให้มีถังขยะและ
สถานที่ต้ังถังขยะที่
ถูกสุขลักษณะ
ภายในชุมชนพื้นที่
ตําบลพลา 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

81. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
การอนุรักษ์สัตว์นํ้า
ทะเล 

1 โครงการ 30,000.00 เพื่อรณรงค์ให้รู้จัก
อนุรักษ์สัตว์นํ้า
ทะเล 

ให้มีถังขยะและ
สถานที่ต้ังถังขยะที่
ถูกสุขลักษณะ
ภายในชุมชนพื้นที่
ตําบลพลา 

82. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการขยะแปลง
เป็นเช้ือเพลิง
พลังงานไฟฟ้า 

1 โครงการ 50,000.00 ลดปริมาณขยะ ลด
ค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลตําบลพลา 

รณรงค์ให้รู้จัก
อนุรักษ์สัตว์นํ้า
ทะเล 

83. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี 
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ 
ตําบลพลา 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

ลดปริมาณขยะ ลด
ค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลตําบลพลา 

84. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพฒันา
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้
ความรู้กลุ่ม อาชีพ 
(OTOP) และ

1 โครงการ 10,000.00 เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน
มีความรู้มากขึ้น 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 



วิสาหกิจชุมชน 

85. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการศูนย์พระ
มหาชนก 

1 โครงการ 20,000.00 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนว
พระราชดําริของใน
หลวง 

กลุ่มอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนมี
ความรู้มากขึ้น 

86. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

1 โครงการ 200,000.00 เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรให้มีการ
พัฒนาทางเดิน
การเกษตร 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนว
พระราชดําริของใน
หลวง 

87. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การเกษตร 

1 โครงการ 0.00 เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรในด้าน
ต่างๆ 

ส่งเสริมเกษตรกร
ให้มีการพัฒนา
ทางเดินการเกษตร 

88. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการเล้ียงสัตว์
ปีก 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
มากข้ึน 

ส่งเสริมเกษตรกร
ในด้านต่างๆ 

89. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ค่ารับรอง 1 โครงการ 455,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการต้อนรับต่างๆ 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้มากข้ึน 

90. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทํากิจกรรม
ต่างๆ 

1 โครงการ 350,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
ของทางราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ต้อนรับต่างๆ 



ท้องถิ่น 

91. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1 โครงการ 820,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานของ
เทศบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของทาง
ราชการ 

92. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน 

1 โครงการ 604,760.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรของ
ตําบลพลา เพื่อ
นํามาพัฒนาและ
ปรับใช้กับระบบ
การทํางาน 

เพิ่มศักยภาพใน
การทํางานของ
เทศบาล 

93. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนตําบลพลา 

1 โครงการ 200,000.00 ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน
ตําบลพลา 

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของ
ตําบลพลา เพื่อ
นํามาพัฒนาและ
ปรับใช้กับระบบ
การทํางาน 

94. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการปรบัปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1 โครงการ 200,000.00 เพื่อสํารวจพื้นที่
และนํามาจัดทํา
แผนที่ภาษี 
เพื่อที่จะจัดเก็บ
ภาษีได้มากขึ้น 

ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน
ตําบลพลา 

95. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล

โครงการจัดทํา
วารสารท้องถิ่น/
ปฏิทินประจําปี 

1 โครงการ 100,000.00 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลการ

สํารวจพื้นที่และ
นํามาจัดทําแผนที่
ภาษี เพื่อที่จะ



ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ดําเนินงานให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

จัดเก็บภาษีได้มาก
ขึ้น 

96. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจ้าง
หน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
ในการประเมิน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อสํารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการจาก
หน่วยงาน 

เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารและ
ผลการดําเนินงาน
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

97. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการต่อ
และปรับปรุง
เว็บไซต์ 

1 โครงการ 20,000.00 เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ให้
ทันสมัยและรวดเร็ว 

สํารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการจาก
หน่วยงาน 

98. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน 

1 โครงการ 891,400.00 เพื่อจ่ายเป็น
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง 

ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ให้
ทันสมัยและรวดเร็ว 

99. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากรด้าน
การพัสดุ ด้าน
จัดเก็บรายได้ และ
การเบิกจ่ายเงิน 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรให้มี
ความรู้ในการ
ดําเนินงานด้านการ
บันทึกและจัดทํา
รายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชี

จ่ายเป็น
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง 



ท้องถิ่น หลักสูตร คอมพิวเตอร์ (e-
laas) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการแผนการ
พัฒนาพนักงาน
เทศบาล 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ทํางาน มีกจิกรรม
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน
ในองค์กร 

เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ความรู้ในการ
ดําเนินงานด้านการ
บันทึกและจัดทํา
รายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
laas) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

101. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

เงินบําเหน็จ 
บํานาญ 
ลูกจ้างประจํา 

1 โครงการ 27,500.00 เพื่อรับรอง
ลูกจ้างประจําที่จะ
พ้นหรือมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จ บํานาญ 

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ทํางาน มีกิจกรรม
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน
ในองค์กร 

102. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
แผนชุมชนให้กับ
ประชาชนในเขต
ตําบลพลา 

1 โครงการ 50,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้
ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

รับรอง
ลูกจ้างประจําที่จะ
พ้นหรอืมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จ บํานาญ 

103. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้นํา
ชุมชนตําบลพลา 

1 โครงการ 860,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของผู้นํา
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

พัฒนาความรูใ้ห้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 



พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

104. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการเวที
ชาวบ้าน 

1 โครงการ 30,000.00 ประชาชนชาว
ตําบลพลาได้แสดง
ความคิดเห็น ออก
ความคิดในการ
พัฒนาชุมชน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของผู้นํา
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

105. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจัดทํา
ประชุมประชาคม 

1 โครงการ 20,000.00 เพื่อในการจัด
ประชุมประชาคม
จัดทําแผนชุมชน 
ฯลฯ 

ประชาชนชาว
ตําบลพลาได้แสดง
ความคิดเห็น ออก
ความคิดในการ
พัฒนาชุมชน 

106. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

1 โครงการ 5,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานมากข้ึน 

สนับสนุนการให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง 

107. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ของ
เทศบาล 

1 โครงการ 9,023,100.00 เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ของ 
เทศบาลมีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่ 
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงาน เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานมาก
ขึ้น 

108. ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าชําระเงินกู้ 1 โครงการ 2,686,200.00 เพื่อชําระหน้ีเงินกู้ ส่วนราชการต่าง ๆ 



การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน 

เงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาลเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลพลา 

ของ เทศบาลมี
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ 
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงาน เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

109. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

เทศบาลพลาพบ
ประชาชน 

1 โครงการ 150,000.00 เพื่อรับทราบปัญหา
และบริการ
ประชาชนในชุมชน 

ชําระหน้ีเงินกู ้
เงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาลเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลพลา 

110. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

1 โครงการ 4,000,000.00 เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างๆของเทศบาลมี
อุปกรณ์เครืองมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รับทราบปัญหา
และบริการ
ประชาชนในชุมชน 

111. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

1 โครงการ 9,300,000.00 เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างๆของเทศบาลมี
อุปกรณืเครื่องมือ 
เครื่องใช่ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธ
ภาพ 

ส่วนราชการต่างๆ
ของเทศบาลมี
อุปกรณ์เครืองมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

112. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

1 โครงการ 2,749,780.00 เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ของเทศบาล

ส่วนราชการต่างๆ
ของเทศบาลมีอุป



บริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

มีอุปกรณ์เครืองมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรณืเครื่องมือ 
เครื่องใช่ในการ
ปฏิบัตงิานที่
เพียงพอ และการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธ
ภาพ 

 
 
 
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
      การพัฒนาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ของ
เทศบาลตําบลพลา ประจําปี 2558 เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ก่อให้เกิดผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ของเทศบาลตําบลพลา ไปสู่การปฏิบัติ 
พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.17  ของปี 2558 จากจํานวน 24 
โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 46.34 ของ 3 ปี จากจํานวน 41  โครงการ  มีการใช้งบประมาณทั้งส้ิน 3,336,900 
คิดเป็นร้อยละ 66.27 จากจํานวน 8,053,000 และคิดเป็นร้อยละ 24.29 ของ 3 ปี จากจํานวน 21,969,000 
บาท 
      ทางเทศบาลตําบลพลา ได้ให้ความสําคัญกับทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทางเทศบาลตําบลพลา จึงส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560  ของเทศบาลตําบลพลา ไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 25 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 69.44  ของปี 2558 จากจํานวน 36 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 19.53 ของ 3 ปี จากจํานวน 
128  โครงการ  มีการใช้งบประมาณทั้งส้ิน 30,949,800 คิดเป็นร้อยละ 69.09 จากจํานวน 44,797,180 และ
คิดเป็นร้อยละ 16.86 ของ 3 ปี จากจํานวน 183,582,270 บาท 
      ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลพลาได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลพลา ได้รับความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การคมนาคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดํารงชีวิต เป็นต้น 



      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง    
      การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และรักษาระดับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมให้เพียงพอกับสังคม     ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ของเทศบาลตําบลพลา 
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.74    ของปี 2558 
จากจํานวน 43 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของ 3 ปี จากจํานวน 111 โครงการ  มีการใช้งบประมาณ
ทั้งส้ิน 1,921,000 คิดเป็นร้อยละ 21.25 จากจํานวน 9,040,000 และคิดเป็นร้อยละ 12.17 ของ 3 ปี จาก
จํานวน 15,790,000 บาท 
      ทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพลา ได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้
ครอบครัวเพิ่มข้ึนได้ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการรวมกลุ่มในการดําเนินกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ของเทศบาลตําบลพลา ไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถนําโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50    ของปี 2558 จากจํานวน 10 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
17.86 ของ 3 ปี จากจํานวน 28 โครงการ  มีการใช้งบประมาณทั้งส้ิน 310,000 คิดเป็นร้อยละ 8.78 จาก
จํานวน 3,530,000 และคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของ 3 ปี จากจํานวน 14,450,000 บาท 

     ทําให้มีการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในเขตเทศบาล
ตําบลพลา   เน่ืองจากพื้นที่ในตําบลพลา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือชายหาดพลา และมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวชายหาดพลาเป็นจํานวนมาก ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เทศบาลตําบลพลา จึงเน้นเรื่อง
ความสะอาดของชายหาดซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลพลา 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
                การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ   ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560  ของเทศบาลตําบลพลา ไปสู่การปฏิบัติ พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 6 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 60  ของปี 2558 จากจํานวน 10 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 23.08 ของ 3 ปี จากจํานวน 26  
โครงการ  มีการใช้งบประมาณทั้งส้ิน 380,000 คิดเป็นร้อยละ 26.03 จากจํานวน 1,460,000 และคิดเป็นร้อย
ละ 11.88 ของ 3 ปี จากจํานวน 3,200,000 บาท 
      เน่ืองจากพื้นที่ในตําบลพลา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือชายหาดพลา และมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวชายหาดพลาเป็นจํานวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เทศบาลตําบลพลา จึงเน้นเรื่อง
ความสะอาดของชายหาดซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลพลา 

               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

     การนํายุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ของเทศบาล
ตําบลพลา พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71  ของปี 2558 จาก
จํานวน 28 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 35.82 ของ 3 ปี จากจํานวน 67  โครงการ  มีการใช้งบประมาณทั้งส้ิน 



32,692,740 คิดเป็นร้อยละ 98.75 จากจํานวน 33,106,700 และคิดเป็นร้อยละ 63.22 ของ 3 ปี จาก
จํานวน 51,712,000 บาท 
      การพัฒนาคน พัฒนางาน สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน เป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิงในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่เข้ามารับบริหารให้ได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการ องค์กรสามารถดําเนินการไปสู่เป็น
หมายที่กําหนดไว้ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที เป็นธรรม มีการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล      
 
ตารางจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ปี 3 ปี จํานวน
2558

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

24 41 19 79.17 46.34

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 36 128 25 69.44 19.53

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

43 111 33 76.74 29.73

4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10 28 5 50.00 17.86

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ 10 26 6 60.00 23.08

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล และพฒันา
บุคลากรท้องถ่ิน

28 67 24 85.71 35.82

รวมโครงการ 151 401 112 74.17 27.93

จํานวนโครงการ

ร้อยละของปี 
2558

อนุมัติงบประมาณ

ร้อยละของ 3 ปี
ยุทธศาสตร์

 
         
สรุปผลการติดตามและประเมินผลของแผนในเชิงคุณภาพ 

   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ของเทศบาลตําบลพลา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้าน ได้แก ่ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน    
  การนําแผนพัฒนาปี 2558 ไปปฏิบัติค่อนข้างดี คือร้อยละ 74.17 มีการจัดสรรงงประมาณ
ให้กับโครงการที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน และนําแผนงาน
มาจ่ายขาดเงินสะสมหลายรายการ 



  การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. มีการนําโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป เวลาจะดําเนินการ ไม่สามารถนํา 

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เน่ืองจากเทศบาลตําบลพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทั้งหมด การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จึงมีผลการดําเนินงานที่ต่ํา ทําให้ขาด
ประสิทธิภาพ ควรดําเนินการตามความจําเป็นเร่งด่วน และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที ่

2. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพลา มีการนํา 
โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการก่อน เพื่อจะได้นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นในครั้งต่อไป 
  ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
  1.งบประมาณ 
  เทศบาลตําบลพลา มีงบประมาณไม่เพียงพอที่นําไปดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ที่ต้ัง 
ไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสําคัญจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะทําให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อน จึงทําให้นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

2. แผนพัฒนาเทศบาลฯ มีจํานวนโครงการมากเกินไป ไม่คํานึงถึงงบประมาณ และนําเสนอ 
โครงการใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มทุกปี โดยที่โครงการเก่าก็ยังคงอยู่ จํานวนโครงการกับจํานวนงบประมาณจึงไม่สอดคล้อง
กัน จนส่งผลถึงการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติทําได้น้อยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล 
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แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2560 2561 2562 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการเข่ือนหินทิ้ง ม.5 10,000,000 กองช่าง

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (เกินศักยภาพ)
(เชื่อมต่อเทศบาลตําบลบ้านฉาง)

2 โครงการขยายไหล่ทาง พร้อม 15,000,000  กองช่าง

OVERLAY สายทางหลวงท้องถ่ิน (เกินศักยภาพ)
หมายเลข3037 (พลา-กม.16)
ม.2,4และ 5 ต.พลา อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง(เชื่อมต่อเทศบาลเมือง

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 4,100,000 กองช่าง

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เกินศักยภาพ)
เสริมเหล็ก และลานจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชาย

หาดพลา หมู่ท่ี 2 ต.พลา

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

4 โครการปรับปรุงภูมิทัศน์และ 16,840,000 16,840,000 16,840,000 กองช่าง

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ (เกินศักยภาพ) (เกินศักยภาพ) (เกินศักยภาพ)
ชายหาดพลา หมู่ท่ี 2 ,5

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

5 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต 1,595,000 กองช่าง

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 6 ซอย 2 (เกินศักยภาพ)
(สองข้าง)  ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
(เชื่อมต่อเทศบาลตําบลบ้านฉาง)

6 โครงการก่อสร้างวางท่อ 5,000,000 กองช่าง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เกินศักยภาพ)
พร้อมบ่อพัก สายตะกาด-สี่ก๊ัก
หมู่ท่ี 6 ต.พลา อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง (เช่ือมต่อ ทต.บ้านฉาง)

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลพลา

ตามกรอบการประสานท่ี (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและท่ีมา
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แบบ ผ.02

หน่วยงาน

2560 2561 2562 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังวัดพลา 10,000,000  กองช่าง

โดยก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น พร้อมบันได (เกินศักยภาพ)
ลงทะเล หมู่ท่ี 5 ต.พลา อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

8 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ 4,000,000 กองช่าง

พร้อมเสาโคมก่ิงเดี่ยว สายตะกาด-สี่ก๊ัก (เกินศักยภาพ)
ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

(เช่ือมต่อเทศบาลตําบลบ้านฉาง)

9 โครงการก่อสร้างเข่ือนเรียงหิน 6,500,000 กองช่าง

แบบก้างปลา  หมู่ 5 ต.พลา (เกินศักยภาพ)
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

                รวมท้ังสิ้น   9  โครงการ 45,940,000 37,435,000 23,340,000

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลพลา

ตามกรอบการประสานท่ี (กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและท่ีมา



 

 

ส่วนท่ี  3 

การนาํแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตําบลพลาจะเป็นเทศบาลตําบลที ่
 

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา  พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนน่าอยู ่ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

พนัธกิจ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  และทางระบายนํ้า 
3. ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
4. รักษาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดขยะและนํ้าเสียและความสะอาดของตําบลพลา 
5. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ และดูแลเรื่องโรคระบาดเน่ืองจากการย้ายถิ่น 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกําลังกาย ดูแลความ 

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
9. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อห่างไกลยาเสพติด   
10. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา ภาษาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
11. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น เร่ืองการมีงานทํา การเกษตร การประมง และสินค้า OTOP พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง  
สังคมอยู่ดีมีสุข 

12. ปรับปรุงและส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
13.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลพลา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา ส่งเสรมิการเรียน 

                ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
แนวทางที่ 2 พัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน 
แนวทางที่ 3 พัฒนากิจกรรมด้านกีฬา 
แนวทางที่ 4 พัฒนาสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
              ท้องถิ่น 

ด้ านการ ส่ ง เสริ มและพัฒนา
การศึกษา  กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2 แนวทางที1่ พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนและราง 
               ระบายนํ้า ฯลฯ 
แนวทางที2่ พัฒนาจัดสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค อุปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางที3่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3 แนวทางที1่ พัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
แนวทางที2่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งทาง 
               สถาบันครอบครัวและสังคม 
แนวทางที3่ พัฒนาจัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความ 
               ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางที4่ พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 แนวทางที1่ พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที2่ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการพูดภาษาท้องถิ่น 
แนวทางที3่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนจัดการส่ิงแวดล้อม 
               และจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางที4่ พัฒนาสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายและ 
               ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
แนวทางที5่ พัฒนาจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 แนวทางที1่ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน  และพัฒนาสินค้าและบริการ 
แนวทางที2่ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน 
แนวทางที3่ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 

ด้ านการ ส่ ง เสริ มและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

6 แนวทางที1่  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แนวทางที2่  พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของ 
                ประชาชน  
แนวทางที3่  พัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน  
แนวทางที4่  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ ฯลฯ   
                ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเมือง  การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักบริหารธรรมาธิบาล 
และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
 
 การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง ได้นํากรอบแนวคิด
การพัฒนาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การ



 

 

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน เป็นแนวทางการจัดทํา   กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการอบรมสัมมนาการ
จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อประสานการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่และใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังน้ี 

วิสัยทัศน ์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง”  

พันธกิจ 
      ๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุก
ภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่
โปร่งใส เป็นธรรม 
      ๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 
      ๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      ๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
    ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและ

สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
    ๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

    ๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 
 



 

 

 เป้าหมายหลัก 
    ๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมลํ้าในสังคมลดลง สัดส่วน 

ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน 
    ๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากข้ึน 
    ๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่

ตํ่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

     ๔. คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 
โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู ้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๑ มีดังน้ี 

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง ขีด
ความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
  ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศร ี 
  ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบ           
ที่รัดกุม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
  ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
  ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 



 

 

  ๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  ๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  ๓.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร 
  ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
  ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทีม่ีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ๕.๑ การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ                 
ในอนุภูมิภาคต่างๆ 
  ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่ สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภู มิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 
การเคล่ือนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ           
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ              
ที่ไม่แสวงหากําไร 
  ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 
  
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



 

 

  ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
  ๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  ๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ 
  ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 นโยบายรัฐบาล 

 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การบริหารราชการ
แผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จําแนกเป็น ๑๑ ด้าน ซ่ึงรัฐบาลได้
นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมี
เหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางการกําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปัญหาของ
ประเทศ นโยบายทุกด้านต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศต้องการ
เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทําทันที ระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือ
ต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาวซ่ึงแม้จะไม่เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลเห็นควรต้องวางรากฐาน
เพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเน่ือง และประการสําคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความ
ชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 
  

กําหนดนโยบาย  11 ด้าน ดังนี ้

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี การ
ปกครองของไทย จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระ
บรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติ
โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรง
งาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 



 

 

 ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก ่ 
 - การบริหารจัดการชายแดน 
 - การสร้างความม่ันคงทางทะเล  
 - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ 
 - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 - การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได ้
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเอง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยาม
ปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความ
ม่ันคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ  
 ๒.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํา
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตร ี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเช่ือมโยงข้อมูล  และการดําเนินการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศ ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ
เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จําเป็น
และเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
 ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตาม
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส      ผู้
พิการ ผู้สูงอาย ุสตร ีและเด็ก 
 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่
เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการ  ดูแล
ผู้สูงอายุ 



 

 

 ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกลํ้า และออกมาตรการป้องกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 
อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที ่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน มีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้ 
 ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม     โดย
บูรณาการความรู้และคุณธรรม เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู ้ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถ่ิน ที่
มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 ๔.๘ อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และการ
เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์



 

 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๑ วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหล่ือมลํ้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกัน สร้างกลไกการจัดการสุขภาพ ปรับระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้กํากับดูแล โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดย
มีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซํ้า โดยมีเครือข่าย
หน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีนํ้าใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
จนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาต ิ
 ๕.๖ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
การป้องกันและรักษา 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ความไม่สงบทางการเมือง มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้จะดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ จนเริ่ม
ฟื้นตัว แต่ยังไม่ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อ
สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซ่ึงยังไม่เพียงพอต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหน้ีภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้
นํ้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และ
ระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ ส้ินปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์
แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้า การ
พัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย ร่วมกับประชาชนอาเซียน 



 

 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑ 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งน้ี เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความ
เช่ือมโยงกับภาคเอกชน 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน 
 ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
 ๘.๔ ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การ
จัดการนํ้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรมซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 
 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช และแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงย่ิงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย
จะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการ
พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจน
ดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินและ
การดํารงชีวิตได้ แต่ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งใน
สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ
นานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซํ้าซ้อน   ใช้ระบบ
ตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด



 

 

ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมลํ้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปกครอง หลักนิติธรรมจะเป็นที่
ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่าน้ันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ
ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรฐานตามหลักสากล 
ทันสมัยและเป็นธรรม มิฉะน้ันจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่ส้ินสุด รัฐบาลจึงมี
นโยบายในเรื่องดังกล่าวดังน้ี 
 ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่
เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
หรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขัน ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่
จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมี
ส่วนให้ความรู้ เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชน 
 ๑๑.๓ ระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว 
เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกล่วง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ  
 ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการ
ร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและย่ังยืน 
 3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 



 

 

 8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2558 – 2561                                              
      (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)  

ศักยภาพการพัฒนาและตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

 ๑.ข้อมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
 ๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล จํานวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๒ ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 
๑๔๐,๐๔๖ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวระดับประเทศค่อนข้างมาก โดยของประเทศอยู่ที่ ๔๓,๓๐๔ 
ล้านบาท 
 ๒. เป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซ ปิโตรเคมีภัณฑ์ แปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร 
รายได้อยู่ในอันดับ ๓ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดมีขนาดเศรษฐกิจ ๖๗๕,๘๗๑ 
ล้านบาท และมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๑.๓ 
 ๓. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืชไร่ พืชสวน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลไม้เมืองร้อนที่มีช่ือเสียงของประเทศ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําไย สับปะรด ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน โดยด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมี
ขนาดเศรษฐกิจ ๑๔๑,๖๕๐.๙ ล้านบาท และมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔.๖ 
 ๔. เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก เน่ืองจากมีจุดผ่านแดนด้านกัมพูชาทั้ง ๓ จุด มีเส้นทางคมนาคมไปสู่ประเทศ
กัมพูชาและเวียดนาม และออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทยทางท่าเทียบเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด รวมทั้ง               มี
สนามบินอู่ตะเภาที่สามารถพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ โดยกลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน 
๒๙,๔๖๓ ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ ๑๒.๘ ซึ่งมูลค่าการค้าผ่านด่านชายแดนหลักๆ มาจาก จังหวัดตราด และ
จังหวัดจันทบุร ี

 2. ทิศทางหรือลําดับขั้นตอนการพัฒนา 
    หลักการสําคัญจะต้องพัฒนาให้เกิดความเช่ือม่ันในด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
    1. ด้านการท่องเที่ยว        Word Class 
  ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย   :    รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
    2. ด้านอุตสาหกรรม          Green Technology 
  ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย  :     มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
    3. ด้านการเกษตร            Organic Food 
  ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย  :     มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
         4. ด้านการค้าชายแดน      เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย  :     มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   

 3. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 



 

 

    “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 

 4. เป้าประสงค์รวม 
              1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง สมดุล และมีเสถียรภาพ 
      2. เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การขนส่ง การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติเพื่อ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
              ๓. เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สอดรับกับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   5. ประเด็นยุทธศาสตร์                          

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
  1. แหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
  2. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างสะดวก สบายและปลอดภัย  
  3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนต่อวันและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในกลุ่มจังหวัด  

 กลยุทธ์ 
  ๑. ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด ให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับสากลสืบต่อไป 
  ๒. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานระดับสากล 
  ๓. พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
  ๔. ยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุกให้ตรงกับกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้อง
กับการขยายตัวของการท่องเที่ยว  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : อํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
  1. ศูนย์กลางการค้าด้านตะวันออกของประเทศ 
  2. ขยายการคมนาคมขนส่งภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค  

 กลยุทธ์  



 

 

  ๑. พัฒนาจุดตรวจชายแดนให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล     ทั้ง
การให้บริการด้านศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง 
  ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดนเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการลงทุนและขนส่งสินค้า เช่น ถนน ระบบประปา ระบบป้องกันนํ้าท่วม ระบบบําบัดนํ้าเสีย และกําจัดขยะ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้มาก
ข้ึน สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที ่

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

  มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังท่าเรือ และกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

 กลยุทธ์  
  ๑. ปรับปรุงและขยายเส้นทางเศรษฐกิจสําคัญในพื้นที่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓. ประสานความร่วมมือและผลักดันให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาต ิ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

  พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า 

 กลยุทธ์ 
  ๑. ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานในเวทีการค้าโลก อาทิ  การปรับปรุง
พันธ์ุพืช/สัตว์ การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและเก็บเก่ียว
ตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  ๒. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และคํานึงถึง
ผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

  เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ส่งเสริมความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
(Eco city)  



 

 

 กลยุทธ์  
  ๑. ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัด
นํ้าเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ และระบบกําจัดของเสียอันตราย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
  ๒. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน
ข้ันตอนและระยะเวลาในการผลิต และนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนและ
การส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได ้
  ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการด้านการทดสอบ
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
  1. เพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  2. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 
  3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  4. รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 กลยุทธ์  
  ๑. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้พื้นที่ป่าไม้มี
ความหลากหลาย อุดมสมบรูณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้า และพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล 
  ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 
  ๔. ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
  ๕. ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 
  ๖. เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
  ๗. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคีและเครือข่ายภายนอกเพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครอง
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2557 – 2560 (ฉบับทบทวนปี 2559) 
วิสัยทัศนก์ารพัฒนา (Vision) 

                         “เมืองแห่งความสมดุล  เพื่อชีวิตพอเพียง” 

    พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคุมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

และมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 



 

 

3. เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. พัฒนาจังหวัดระยองด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับ
ภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   เป้าประสงค์รวม 
  1. สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว 
และภาคพาณิชยกรรม 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดและใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมการดํารงชีวิตที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
  4. เตรียมความพร้อมของจังหวัดระยองเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

   กลยุทธ์ 
                  ๑. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและคงอยู่อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
   ๒. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน 
                         ๓. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
                           ๔.  สร้างจิตสํานึก/ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
                   ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดกิจกรรม เพื่อดึงดูดและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
                         ๖. ฟื้นฟูภาพลักษณ์ เสริมสร้างการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพื่อยกระดับความเช่ือมั่น 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
       กลยุทธ์  
                           ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงให้มีความปลอดภัย                  
มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

          ๒. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตร ประมงและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
               ๓. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
              ๔. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  



 

 

   5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้
การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ เช่น แหล่งนํ้า เป็นต้น 
   6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
และสนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

       กลยุทธ์ 
             ๑. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเส่ียงต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT)                    
   ๒. ป้องกัน ควบคุม กํากับดูแลการเกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ อุบัติภัย จาก
สถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งการขนส่งสินค้า 

        ๓. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR) เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
      4.  สนับสนุนการพัฒนาที่ ไ ม่ ใ ห้ เกิดของเสียทิ้ ง สู่ เ มืองหรือเกิดในระดับน้อยที่ สุด                 
(Zero Waste) โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลัก 
   5. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    กลยุทธ์ 
       ๑. เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการเพิ่มพื้นทีท่ั้งป่าบก ป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

                         ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ัง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เกิด
สมดุลต่อระบบนิเวศน์  
                         ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรนํ้าผิวดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

       ๔. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิด รวมทั้งมีระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

  5. เสริมสร้างจิตสํานึก ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขันภาคพาณิชยกรรม
และภาคบริการสู่สากล 
      กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีความทันสมัย สู่ระดับสากล 
   2. ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล 
   3. พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการให้มีการต่ืนตัวและมีความรู้เตรียม
ความพร้อมสําหรับการแข่งขัน 



 

 

   4. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ/สถานบริการ และยกระดับทักษะด้าน
ภาษาในทุกระดับช้ัน 
   5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาและความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                         กลยุทธ์ 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร 
   5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การศึกษา ถนน ไฟฟ้า ประปา 
สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 

  วิสัยทัศน ์

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2561”     

พันธกิจ 
1. จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการที่ด ี
3. บํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเก่า 
6. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าหมาย 



 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน   
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง 
๑. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ดีมี

สุข 
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและย่ังยืน  
๖. การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  
 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังน้ี 
1. ส่งเสริมสนับสนุน อาคาร สถานที่ ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปัญญา ที่มีความเช่ือมโยง

และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสังคม 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อดงึดูดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
2. สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความชํานาญ เพื่อการบริหารจัดการอย่าง

ย่ังยืน 
4. ฟืน้ฟูภาพลักษณ์ เสริมสร้างการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพื่อยกระดับความเช่ือมั่นด้านการ

ท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 



 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
1. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการ

ดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เสริมสร้างทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ ระบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างจิตสํานึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้าง

ภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล บํารุงรักษาส่ิงแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการการป้องกันการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยบูรณาการ

จากทุกภาคส่วน 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากต้นทาง รวมทั้งมีระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสาร    และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข 

 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และโรคติดต่อ เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรและ

ประชาชนทุกระดับ 
 5. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูล 
 6. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนน ระบบระบายนํ้า สะพาน 
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบกักเก็บนํ้า ขุดลอก คู คลอง อ่างเก็บนํ้า เพื่อ

อุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 4. ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งสํารองนํ้า พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนบริหารจัดการนํ้า 
 5. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน 



 

 

 6. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาสถานีขนส่ง ศาลาที่พัก 
จุดพักรอรถของผู้โดยสาร 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้  
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านชุมชน สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได ้
 3. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์

เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ตลาดกลาง เพื่อแสดงและจําหน่ายสินค้า    และ

บริการ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 
ส่วนที่  4 

แนวทางการตดิตามประเมินผล 
 
๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพลา  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ต้องกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่ สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานของเทศบาล  ดังน้ัน  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพลา และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อ
สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพลาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับต่อไป  

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น

อย่างย่ิง  เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตําบลพลา  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจําเป็นที่จะต้องมีการ
จัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เป็นแผนผังข้ันตอนได้  ดังน้ี 

 
 

 



แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  คร้ัง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า  ๓๐  วัน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลเทศบาล
ตําบลพลา 



๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดําเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม   

การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการ 
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นส่ิงจําเป็น
เช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม ่ 
อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังน้ี   

๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
  เป็นการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละ

โครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้กําหนดไว้ในแผนดําเนินการและจํานวนงบประมาณทีได้ใช้จ่าย
จริง 

๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
เป็นการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดู

งาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีและแผนดําเนินการ
ประจําปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการ
ดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 

ซ่ึงผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
๔.๒  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือก
คณะกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของ 
 

 
 



คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ  ๒๙  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังน้ี 
   (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่าง

การดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณน้ัน ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดใน
การปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลา ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลาในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซ่ึงเทศบาลตําบลพลา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ดังน้ี 
 

๑)  การกําหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งน้ี กําหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น รายไตรมาส ระยะหก
เดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อีกคร้ังพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

  
 
 
 



ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนนิงาน  ดังนี ้
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕60) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕60)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 

 
๔.๒.๓  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
และแผนการดําเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสด ุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   โดย
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังน้ี 

 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาสและระยะ  ๖  

เดือน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลา 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ

ยุทธศาสตร์และโครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม่มีการ
ดําเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
 
 
 



แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – กันยายน  ๒๕60 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลตําบลบ้านเหล่ือม 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕9)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕60) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕60)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕60) 

๑.๓  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕60 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
๒.๑  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 
ปี 

๒๕๖3 
ปี 

๒๕๖4 
โครงการ 
(เป้า 
หมาย) 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

โครงการ 
(เป้า 
หมาย) 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

โครงการ 
(เป้า 
หมาย) 

ผลการ
ดําเนิน
งาน 

ยังไม่ถึง
ปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

    

  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

 
 

 
   

๓. ยุทธศาสตรด์้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

 

   

๔. ยุทธศาสตรด์้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

   

๕. ยุทธศาสตรด์้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 

 
 

 
   

๖. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง 
การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
หลักบริหารธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

   

รวมทั้งส้ิน         
คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    

 
 

  

 
 
 



๒.๒  ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

       
       
       
       
       
       

รวมทั้งส้ิน   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  คร้ัง  หลังจากส้ิน
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
๒.๑  ยทุธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏบิัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ    
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

   

รวม    

 
 
 
 
 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลาในภาพรวม   



แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลา     
 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓                
����  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของเทศบาล
ตําบลพลาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
คําอธิบาย :  ให้ผู้ทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย (�)     
๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อาย ุ (   )  ต่ํากว่า  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี  
  (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี    (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา (   )  ต่ํากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า                                           

          (   )  ปริญญาตร ี             (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

         (   )  อื่นๆ  ระบ.ุ............................................... 
 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบล     
              พลาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น 
              การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
คําอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ๙  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
   ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ให้ผู้ที่ทําแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลาในภาพรวม 

 
๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๓.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้  ����  
 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 



แบบที่  ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพลา 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

๑. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(๑ – ๑๒) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

๕.  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๖.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ �  

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้  ����  
 
 

     ๒. การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 
ก่อน

ดําเนินการ
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     
 
          
 
 
 
 
 
 



     
๓.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็ง
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ    
๖. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

   

ภาพรวม    
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (๓ ป)ี  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทกุโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-
Strength   (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจาก
สภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการ
สาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามปี
ไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ    ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้
เท่าไหร ่จําวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามปี
ไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ      กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
น้ันๆ ตรงตอ่ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม ่ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
 

๑๐  



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ 
จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
๕ 

 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดา
เนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน         มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

๕.๓ จํานวน
วัตถุประสงค์ 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงที่ต้องการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได ้(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕  

๕ . ๔  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู่
การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 
มีความสอดคล้อง
ต่อเน่ืองกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี 

การกําหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการ
ต่อเน่ืองสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 
๕ประการในการจัดทาโครงการได้แก ่๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

๔  

๕.๗ มีการประมาณ
การ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณที่
ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตาม
หลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ป ีกรณีมี 
๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ป ีโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่
กําหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา ๓ ป ีทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุม
ทั้ง   ๓ ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการกําหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่ ค าด ว่ า จ ะ
ได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได ้

๕  

 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตามหลัก
ของการจัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับกําหนดการวัดอันเป็นเคร่ืองมือว่า
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อย
ละ จํานวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผล
ว่าดําเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามช่ือของ
โครงการที่ได้ตั้งไว้ 

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบ
คล้องกับ แบบ ยท. 
๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ 
ยท. ๐๔และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุก
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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