


                 

 

ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี     

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี ้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

         การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อๆ ไป ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง      

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น    
ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน       
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ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ 
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  
การตดิตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงาน
เต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล”  นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านแหลม จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ระหว่าง
เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 11 
ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคดัเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
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1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
น าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล
การใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็น
จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้ง
รับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  
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2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (2)   
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ขั้นตอนที่ 4    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแหลม ดังนี้   

4.1 กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

4.2 กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   
 (2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   

5.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 1) เพ่ือให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อย
เพียงใด 

2) เพ่ือให้ทราบถึงจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  การเปลี่ยนแปลงจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  
หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

http://www.dla.go.th/
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4) ท าให้ทราบถึงมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรั บปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่ มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8) การประเมินจะท าให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกโครงการ     

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 

  1.  นายพิศิษฐ์ศักดิ์  เที่ยงธรรม    ประธานกรรมการ 
 2.  นายรุ่งเรือง   มงคล     กรรมการ 
 3.  นายวิชงค์   เลี่ยนชอบ     กรรมการ 
 4.  นายเฉลิมพล   อ่อนนุ่ม     กรรมการ 
 5.  นางภูริตา  จงพุทธรักษา    กรรมการ 
 6.  พัฒนาการอ าเภอบ้านแหลม       กรรมการ 
 7.  ประมงอ าเภอบ้านแหลม    กรรมการ 
 8.  นางสมทรง  หนังสือ     กรรมการ 
 9.  นายสุนทร  เก่าเงิน     กรรมการ 
 10.นายกิตติ  เกตุโกศล            กรรมการ 
 11.  นายอนุชา  ลีอร่าม     กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   12  โครงการ  
เป็นเงิน  21,802,400 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   12 โครงการ  
เป็นเงิน  21,802,400  บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  8  โครงการ เป็นเงิน  2,810,880  บาท 
 4. โครงการที่อยู่ระมว่าง  าเนินการทังงมม   4  โครงการ  เป็นเงิน  18,352,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   70  โครงการ  
เป็นเงิน  32,644,510 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   69  โครงการ  
เป็นเงิน  32,526,510  บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  55  โครงการ เป็นเงิน 28,791,266.52 บาท 
 4. โครงการที่อยู่ระมว่าง  าเนินการทังงมม   2  โครงการ  เป็นเงิน  605,000  บาท 
 5. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงิน  30,000  บาท 
 6. โครงการที่ไ ้รับจั สรรงบประมาณแต่ไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 9 โครงการ  เป็นเงิน 368,000 บาท 
 7. โครงการที่ยกเลิก จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 172,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   20  โครงการ  
เป็นเงิน  72,862,900 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   19 โครงการ  
เป็นเงิน  5,112,900 บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  16  โครงการ เป็นเงิน  3,791,451.20  บาท 
 4. โครงการที่อยู่ระมว่าง  าเนินการทังงมม  3  โครงการ  เป็นเงิน  1,100,900  บาท 
 5. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงิน 68,250,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   34  โครงการ  
เป็นเงิน  7,594,558 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   34 โครงการ  
เป็นเงิน  7,650,558 บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  19  โครงการ เป็นเงิน  1,665,354  บาท  
 4. โครงการที่อยู่ระมว่าง  าเนินการทังงมม   4  โครงการ  เป็นเงิน  4,183,558  บาท 
 5. โครงการที่ไ ้รับจั สรรงบประมาณแต่ไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 1,136,000 บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   34  โครงการ  
เป็นเงิน  5,941,400 บาท 
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 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   34 โครงการ  
เป็นเงิน  5,671,400 บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  14  โครงการ เป็นเงิน  144,970 บาท  
 4. โครงการที่อยู่ระมว่าง  าเนินการทังงมม   16  โครงการ  เป็นเงิน  2,953,700  บาท 
 5. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 3  โครงการ  เป็นเงิน  25,400  บาท 
 6. โครงการที่ยกเลิก จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท  
โครงการส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) จ านวนทังงมม   9  โครงการ  เป็น
เงิน  5,071,000 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2561  รวมเงินโอนเมลือจ่าย จ านวนทังงมม   9 โครงการ  
เป็นเงิน  5,071,000 บาท 
 3. โครงการที่  าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  8  โครงการ เป็นเงิน  4,919,400 บาท  
 4. โครงการที่ไ ้รับจั สรรงบประมาณแต่ไม่ไ ้  าเนินการ จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 80,000 บาท  

สรุปประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์

ที ่
โครงการใน
แผนพัฒนา 
4 ปี รวม

แผน
เพิ่มเติม 

โครงการที่
ได้รับ

จัดสรรงบฯ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
อยู่ในแผน
แต่ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรรแต่

ไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1 12 12 8 4 - - - 
2 70 69 55 2 1 9 3 
3 20 19 16 3 1 - - 
4 34 34 19 4 - 11 - 

ครุภณัฑ ์ 34 34 14 16 - 3 1 
เงินอุ มนุน 9 9 8 - - 1 - 

รวม 179 177 120 29 2 24 4 
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สรุปประเมินผลงบประมาณ/โครงการตามแผนงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 

แผนปี 2561 
(จ านวน/โครงการ) 

แผนเพิ่มเติม  
(ฉบับที ่1 , 2) 

(จ านวน/โครงการ) 

รวม 
(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

ได้รับจัดสรรงบฯ 
2561 

(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

1 12 - 12 21,802,400 12 21,802,400 
2 63 7 70 32,644,510 69 32,526,510 
3 19 1 20 72,862,900 19 5,112,900 
4 31 3 34 7,594,558 34 7,650,558 

ครุภัณฑ์ 16 18 34 5,941,400 34 5,671,400 
เงินอุ มนุน 8 1 9 5,071,000 9 5,071,000 

รวม 149 30 179 145,916,768 179 77,834,768 
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16 

0 0 1 1 0 0 0 0 

9 

0 

11 

3 
1 0 

3 
0 0 1 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครุภัณฑ ์ เงินอุดหนุน 

แผนภูมิการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติ 

โครงการในแผนพัฒนา 4  ปี  โครงการที่ได้รับจัดสรรงบฯด าเนินการ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการที่อยู่ในแผน ฯแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการที่ยกเลิก 
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สรุปประเมินผลงบประมาณที่น าไปใช้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่

งบฯ ในแผน 
4 ปี รวม 

แผนเพิ่มเติม 

งบฯ ใน 
เทศบัญญัติ 61 รวม
เงินโอนเหลือจ่าย 

งบฯ ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบฯ ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบฯ ในแผนที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

งบฯ ที่ได้รับจัดสรร
แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบฯ โครงการที่
ยกเลิก 

1 21,802,400 21,802,400 2,810,880 18,352,000 - - - 
2 32,644,510 32,526,510 28,791,266.52 605,000 30,000 368,000 172,000 
3 72,862,900 5,112,900 3,791,451.20 1,100,900 68,250,000 - - 
4 7,594,558 7,650,558 1,665,354 4,183,558  - 1,136,000 - 

ครุภัณฑ์ 5,941,400 5,671,400 144,970 2,953,700 25,400 - 2,500,000 
เงินอุ มนุน 5,071,000 5,071,000 4,919,400 - - 80,000 - 

รวม 142,916,768 77,834,768 42,123,321.72 27,195,158 68,305,400 1,584,000 2,672,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน 

แผนภูมิประเมินผลงบประมาณที่น าไปสู่การปฏบัิตใินแผนปีงบประมาณ 2561 

งบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2) 

งบประมาณที่อยู่ในเทศบัญญัติปี 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย 

งบประมาณที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

งบประมาณที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

งบประมาณในแผนฯที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

งบที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ได้ด าเนินการ 

งบประมาณโครงการที่ยกเลิก 
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สรุปผลงบประมาณทัง้ 4 ยุทธศาสตร์(100  เปอร์เซน) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณในแผนพัฒนาปี 2561 และแผนเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 , 2) งบประมาณที่อยู่ในเทศบัญญัติ 2561 รวมเงินโอนเหลือจ่าย 

งบประมาณที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

งบประมาณในแผนฯที่ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแตไ่มไ่ดด้ าเนินการ 

งบประมาณโครงการที่ยกเลกิ 
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       สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านแหลม   
                        ลักษณะที่ตังงของเทศบาลต าบลบ้านแมลม  ตังงอยู่ในเขตต าบลบ้านแมลม อ าเภอบ้านแมลม  
จังมวั เพชรบุรี  โ ยอยู่ม่างจากกรุงเทพมมานคร   ตามเส้นทางถนนพระราม 2 เชื่อมต่อทางมลวงแผ่น ิน
มมายเลข 4  ถนนเพชรเกษม  ผ่านอ าเภอเขาย้อย   อ าเภอเมืองเพชรบุรี  เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร  
จากอ าเภอเมืองเพชรบุรีสามารถเ ินทางไปพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมไ ้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่มนึ่งจาก
อ าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางมลวงชนบทมมายเลข 3176   ถนนเพชรบุรี -บ้านแมลม  ฝั่งตะวันตก ผ่าน
ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี   ผ่านต าบลบางครก อ าเภอบ้านแมลม  ถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็น
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมมานครถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม ประมาณ 
135 กิโลเมตร ส ามรับเส้นทางที่สองจากอ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทางมลวงชนบทมมายเลข   3178  
ถนนเพชรบุรี-บ้านแมลม  ฝั่งตะวันออก ผ่านต าบลมนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบลท่าแร้ง อ าเภอ 
บ้านแมลม  ถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  รวมระยะทางจาก
กรุงเทพมมานครถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม ประมาณ 133 กิโลเมตร ซึ่งทังงสองเส้นทางเป็นเส้นทางมลัก 
ปัจจุบันมีเส้นทางลั เข้าสู่อ าเภอบ้านแมลมโ ยไม่ต้องเ ินทางผ่านอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี โ ยใช้
เส้นทางถนนพระราม 2  จากกรุงเทพมมานคร  ถึงต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังมวั สมุทรสงคราม 
เลีงยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางมลวงชนบทมมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติ กับสถานีบริการนง ามัน ปตท.คลองโคน) ผ่านต าบล
คลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังมวั สมุทรสงคราม ผ่านต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวาจังมวั สมุทรสงคราม 
ผ่านต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแมลม เข้าสู่พืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็นระยะทางประมาณ 29  กิโลเมตร 
รวมระยะทางจากกรุงเทพมมานคร  ถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม อ าเภอบ้านแมลม  จังมวั เพชรบุรี  เป็ น
ระยะทางประมารประมาณ  100  กิโลเมตร ค่าพิกั ที่ตังงเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมอยู่ที่ ละติจู  : 13.216592 
ลองติจู  : 99.976611 ที่ตังงของส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแมลม ตังงอยู่เลขที่ 99 มมู่ที่ 7  ต าบลบ้านแมลม  
อ าเภอบ้านแมลม  จังมวั เพชรบุรี 
       อาณาเขตของเทศบาลต าบลบ้านแมลม 

     ทิศเมนือ  ติ ต่อกับ อบต.บ้านแมลม  
     ทิศใต ้  ติ ต่อกับ อบต.บ้านแมลม และ อบต.บางครก 
     ทิศตะวันออก ติ ต่อกับ          อบต.บ้านแมลม และทะเลอ่าวไทย  
     ทิศตะวันตก  ติ ต่อกับ อบต.บ้านแมลม และ อบต.บางครก 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
     เทศบาลต าบลบ้านแมลม   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  มีพืงนที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร  มรือ
ประมาณ  3,268  ไร่  มีแม่นง าเพชรบุรีไมลผ่านเขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ช่วงที่แม่นง า
เพชรบุรีไมลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และไมลลงทะเล  ที่ปากอ่าวบ้านแมลม ในพืงนที่
เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ช่วงที่แม่นง าเพชรบุรีไมลผ่านเขตเทศบาล  มีคลองที่แยกจากแม่นง าเพชรบุรีอีกจ านวน 
15 สาย ไ ้แก่ คลองข้างวั อุตมิงค์  คลองมลังวั ต้นสน คลองวิก คลองตลา  คลองมลังโรงพยาบาลบ้านแมลม 
คลองวั  คลองข้างปั๊มนง ามันใมญ่กว่าวงษ์  คลองตาบัว คลองยายติก คลองโรงปูน  คลองท่าแม คลองข้างโรงเรียน
วั ลักษณาราม คลองข้างปั๊มนง ามันมลักเพชร คลองข้างบ้านตาแกละและเมมืองสาธารณประโยชน์ มมู่ที่ 8  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
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     ภูมิอากาศโ ยรวมของพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีลักษณะอบอุ่นถึงร้อน มี 3 ฤ ู คือ 
ฤ ูร้อนช่วงปลายเ ือนมกราคมถึงช่วงต้นเ ือนสิงมาคม  ฤ ูฝนช่วงกลางเ ือนสิงมาคมถึงช่วงต้นเ ือนธันวาคมและ
ฤ ูมนาวตังงแต่ช่วงปลายเ ือนธันวาคมถึงช่วงต้นเ ือนมกราคม  เนื่องจากพืงนที่ ้านทิศตะวันออกตังงอยู่ติ ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย   ้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลและของจังมวั เพชรบุรี เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ท าใม้ไ ้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเมนือในช่วงฤ ูมนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤ ูฝน 
                        จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  ต าบลมา เจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  จังมวั เพชรบุรี  
ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2559  พบว่าสภาพอากาศในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีอุณมภูมิสูงสุ  38.7  องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2559 อุณมภูมิต่ าสุ   15.9  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  26  มกราคม  2559 
และอุณมภูมิเฉลี่ยทังงปี  29.17 องศาเซลเซียส  ส ามรับปริมาณนง าฝนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ไม่ไ ้มีการ
จั เก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะพืงนที่ แต่มีการจั เก็บข้อมูลในภาพรวมของจังมวั เพชรบุรี โ ยในช่วงที่ผ่านมาของปี 
พ.ศ.2559 ปริมาณนง าฝนมากที่สุ วั ไ ้ 75.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559  
  1.4 ลักษณะของดิน  
                           ินในพืงนท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็น ินในกลุ่มชุ  ินที่ 12  เนืงอ ิน   ินบนเป็น ิน
เมนียว  ินล่างเป็น ินเมนียวมรือ ินเมนียวปนทรายแป้ง(เป็นเลนเละ)ความลึกของ ินลึกมาก การระบายนง าไม่ ี 
การซาบซึมนง าและการไมลบ่าของนง าบนผิว ินช้าลักษณะ ินในกลุ่มนีงเมมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการท านาเกลือ
และการเพาะเลีงยงชายฝั่งเป็นผลใม้พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีพืงนที่ป่าไม้มรือพืงนที่เพาะปลูกอันเนื่อง 
จากคุณลักษณะของ ิน ังกล่าวข้างต้น  ประกอบกับเป็นพืงนที่ที่อยู่ติ ทะเล  ท าใม้นง าในแม่นง าเพชรบุรีช่วงที่ไมล
ผ่านพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  ไ ้รับอิทธิพลจากการขึงนลงของนง าทะเล เป็นผลใม้นง าในแม่นง ามีความเค็ม
จากนง าทะเลจึงไม่เมมาะแก่การเป็นแมล่งนง าเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีแมล่งนง าที่ส าคัญคือแม่นง าเพชรบุรี ที่มีต้นนง าอยู่ที่อ าเภอแก่ง
กระจาน จังมวั เพชรบุรี ไมลผ่านอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลา  อ าเภอเมืองและไมลลงทะเลที่
ปากอ่าวบ้านแมลมในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม โ ยระยะทางของแม่นง าเพชรบุรีที่ไมลผ่านเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแมลม มีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร และมีคลองแยกจากแม่นง าเพชรบุรี จ านวน 14 สาย  ไ ้แก่  
คลองท่าแม คลองตลา   คลองวิก คลองวั   คลองโรงปูน  คลองโรงพัก  คลองมลังโรงเรียนวั ลักษณาราม  คลอง
เงิน  คลองตาบัว  คลองยายติก คลองมลังโรงเรียนวั ในกลาง  คลองมมู่ 8  คลองลา ส าพุ  และคลองข้าง
ปั๊มนง ามันใมญ่กว่าวงษ ์
 

ด้านการเมือง การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลบ้านแมลม อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านแมลม จังมวั เพชรบุรี มีพืงนที่เขต
การปกครองประกอบ ้วย 1 ต าบล 9 มมู่บ้านคือต าบลบ้านแมลม มมู่ที่ 1-8 และมมู่ที่ 10 (มมู่ที่ 9 เป็นเขตการ
ปกครองขององค์การบริมารส่วนต าบลบ้านแมลม) 

เทศบาลต าบลบ้านแมลมไ ้มีการจั ตังงชุมชนย่อยในเขตเทศบาล ตามนโยบายของกรมการ
ปกครอง(เ ิม)  ที่ก ามน ใม้เทศบาลส่งเสริมใม้ประชาชนในเขตเทศบาล  ไ ้มีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิ   ร่วมกัน
ท า  ร่วมกันแก้ไขปัญมาในรูปแบบของชุมชนย่อย  ซึ่งอาจแบ่งชุมชนตามสภาพพืงนที่ ของมมู่บ้าน  โ ยจั ใม้มีแกน
น าชุมชนในรูปของคณะกรรมการชุมชน  คั เลือกจากประชาชนในชุมชนประกอบ ้วยประธานชุมชน รองประธาน  
เลขานุการและกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้น าและแกนกลางใน
การพัฒนาชุมชนแล้วยังต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญมาต่างๆ  ที่เกิ ขึงนในชุมชน  รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ  
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ในกรณีที่การแก้ไขปัญมานังนต้องการการช่วยเมลือสนับสนุนจากเทศบาล การแบ่งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแมลมไ ้แบ่งตามมมู่บ้านโ ยแบ่งเป็น  9 ชุมชน  ครอบคลุมพืงนที่เขตเทศบาลทังงมม ประกอบ ้วย 

1. ชุมชนวั อุตมิงค์พัฒนา     (มมู่ท่ี 1) 
2. ชุมชนวั ต้นสนพัฒนา      (มมู่ที่ 2) 
3. ชุมชนบ้านกลางสามัคคี    (มมู่ที่ 3) 
4. ชุมชนบ้านในพัฒนา        (มมู่ท่ี 4) 
5. ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา    (มมู่ที่ 5) 
6. ชุมชนย่านซื่อพัฒนา            (มมู่ที่ 6) 
7. ชุมชนวั ลักษณารามสามัคคี  (มมู่ที่ 7) 
8. ชุมชนประมงเจริญพัฒนา      (มมู่ที่ 8) 
9. ชุมชนศาลเจ้าฮุ โจ๊วร่วมใจพัฒนา  (มมู่ที่ 10) 

 

2.2  การเลือกตั้ง 
      เทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีฐานะเป็นเทศบาลต าบล มีนายกเทศมนตรีไ ้ 1 คน มาจากการ

เลือกตังงโ ยตรง มีวาระการ  ารงต าแมน่ง 4 ปี นับแต่วันเลอืกตังง และใช้พืงนที่เขตเทศบาลทังงมม เป็นเขตเลือกตังง 1 
เขตและมีสมาชิกสภาเทศบาลไ ้ 12 คน มาจากการเลือกตังงโ ยตรง  มีวาระการ  ารงต าแมน่ง 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตังง โ ยแบ่งเขตเลือกตังงเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลไ ้เขตละ 6 คน 
       ผู้มีสิทธิเลือกตังงในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ณ เ ือน กรกฎาคม 2562 มีจ านวน  
10,027 คน ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 (แมล่งข้อมูล : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแมลม)  สถิติ
ข้อมูลการเลือกตังงครังงล่าสุ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตังงนายกเทศมนตรี 9,927 คน 
จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตังงนายกเทศมนตรี 6,384 คน คิ เป็นร้อยละ 64.31 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตังงสมาชิกสภา
เทศบาล  9,893 คน  จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตังงสมาชิกสภาเทศบาล 6,369 คน คิ เป็นร้อยละ 64.38 จ านวน
มน่วยเลือกตังงทังงมม   18  มน่วย แยกเป็น เขตเลือกตังงที่ 1 จ านวน  9  มน่วย เขตเลือกตังงที่ 2 จ านวน  9  มน่วย 
  

ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       เทศบาลต าบลบ้านแมลมมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลบ้านแมลม ณ เ ือนพฤษภาคม  2562 จ านวน 12,005 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,754 คน  เพศมญิง  
6,251 คน  จ านวนครัวเรือน  4,170  มลังคาเรือน  และมีแรงงานต่าง ้าว (ประชากรแฝง) ที่ขึงนทะเบียนไว้ที่ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแมลม จ านวน 922  คน แยกเป็น 

ประชากรสัญชาติเมียนมาร์ มีจ านวน  885  คน 
   ประชากรสัญชาติลาว  มีจ านวน    11  คน 
   ประชากรสัญชาติกัมพูชา  มีจ านวน    26  คน 

     (แมล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรแฝงจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแมลม ข้อมูล 
ณ เ ือนพฤษภาคม  2562) 
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    3.1.1 ข้อมูลจ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือนแยกตามเขตการปกครอง 

เขตการปกครอง 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน /  

หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
          มมู่ที่ 1 

มมูที่ 2 
มมู่ที่ 3 
มมู่ที่ 4 
มมู่ที่ 5 
มมู่ที่ 6 
มมู่ที่ 7 
มมู่ที่ 8 
มมู่ที่ 10 

623 
675 
727 
732 
521 
577 
684 
690 
525 

713 
680 
775 
793 
556 
649 
796 
750 
539 

1,336 
1,355 
1,502 
1,525 
1,077 
1,226 
1,480 
1,440 
1,064 

436 
516 
4118 
670 
315 
507 
552 
442 
314 

รวม 5,754 6,251 12,005 4,170 
     3.1.2 ความมนาแน่นของประชากรและความมนาแน่นของครัวเรือน 
                จากจ านวนประชากรในเขตเทศบาลรวม 12,005 คนและพืงนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแมลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิ เป็นความมนาแน่นของประชากร 2,295 คนต่อตารางกิโลเมตร 
   จากจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลรวม 4,170 มลังคาเรือนและพืงนที่เขตเทศบาลต าบล
บ้านแมลม 5.23 ตารางกิโลเมตร คิ เป็นความมนาแน่นของครัวเรือน 797  มลังคาเรือนต่อตารางกิโลเมตร 

 
3.2 ข้อมูลโครงสร้างประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

เ ็กแรกเกิ -3 ปี 195 196 391 
4-6 ปี 155 150 305 
7-10 ปี 257 236 493 
11-13 ปี 187 145 332 
14-16 ปี 196 190 386 
17-20 ปี 293 270 563 
21-30 ปี 859 825 1,684 
31-40 ปี 899 875 1,774 
41-50 ปี 845 927 1,772 
51-60 ปี 860 976 1,836 

60 ปีขึงนไป 1,041 1,483 2,524 
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สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา   
     ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีสถานศึกษาในสังกั ต่างๆ  ังนีง 
     4.1.1 สังกั เทศบาลต าบลบ้านแมลม 

  1. โรงเรียนเทศบาลวั ลักษณาราม 
  2. ศูนย์พัฒนาเ ็กเล็กวั ลักษณาราม 
  3. ศูนย์พัฒนาเ ็กเล็กวั ต้นสน 
  4. ศูนย์พัฒนาเ ็กเล็กโรงเรียนวั ในกลาง 
  5. ศูนย์พัฒนาเ ็กเล็กโรงเรียนบ้านแมลม 

       4.1.2 สังกั ส านักงานเขตพืงนที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
  1. โรงเรียนวั ในกลาง 

             2. โรงเรียนบ้านแมลม 
  3. โรงเรียนวั ต้นสน 

  4.2 สาธารณสุข  
         ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีสถานพยาบาลของรัฐในสังกั กระทรวงสาธารณสุข  

จ านวน  1  แม่ง  ไ ้แก่  โรงพยาบาลบ้านแมลม เป็นโรงพยาบาลขนา  30 เตียง  นอกจากนังนยังมีคลินิกแพทย์
แผนปัจจุบันในเขตพืงนที่  จ านวน  2  แม่ง  
  4.3 อาชญากรรม 

     สถิติอาชญากรรมที่ เกิ ขึงน ในพืงนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมในปี  พ.ศ.  2561 
(แมล่งข้อมูล  : สถานีต ารวจภูธรบ้านแมลม ข้อมูลถึงเ ือนธันวาคม 2561) แยกตามฐานความผิ  มี ังนีง 
 4.3.1 ฐานความผิ เกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  เพศ  มีจ านวน  9  ค ี  คือ 
         -พยายามฆ่า      จ านวน  2  ค ี 
         -ท าร้ายร่างกาย     จ านวน  6  ค  ี
     -ข่มขืนกระท าช าเรา     จ านวน  1  ค  ี
 4.3.2 ความผิ เกี่ยวกับทรัพย์  มีจ านวน  5  ค ีคือ 
         -ลักทรัพย์      จ านวน  2  ค  ี
         -ฉ้อโกงทรัพย์      จ านวน  2  ค  ี
         -วางเพลิง      จ านวน  1  ค  ี
 4.3.3 ฐานความผิ พิเศษ  มีจ านวน  7  ค ี  คือ 
        -พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์     จ านวน  1  ค  ี
        -พระราชบัญญัติป่าไม้     จ านวน  3  ค  ี
        -พระราชบัญญัติศุลกากร    จ านวน  1  ค  ี
        -พระราชบัญญัติม้ามเรียก อกเบีงยเกินอัตรา  จ านวน  2  ค  ี
 4.3.4 ความผิ ที่รัฐเป็นผู้เสียมาย  มีจ านวน  115  ค  ี
         -ยาเสพติ       จ านวน  86  ค  ี
         -อาวุธปืนและวัตถุระเบิ     จ านวน  16  ค ี 
         -การพนัน      จ านวน  8  ค  ี
         -ความผิ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  จ านวน  5  ค  ี
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  4.4  ยาเสพติด 
                         ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการติ ยาเสพติ   ังต่อไปนีง 

      ปี พ.ศ. 2559        จ านวน   11  คน 
        ปี พ.ศ. 2560        จ านวน   36  คน 
        ปี พ.ศ. 2561      จ านวน   38  คน 
        ผู้ป่วยที่ติ ยาเสพติ ร้อยละ 90  เกิ จากการเสพยาบ้า  รองลงมาเกิ จากการเสพกัญชา 
(แมล่งข้อมูล : โรงพยาบาลบ้านแมลม  ณ เ ือนธันวาคม 2561) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์   
ใน ้านการสังคมสงเคราะม์  ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม มีการจั สวัส ิการสังคม

สงเคราะม์  ังนีง 
 4.5.1 ผู้รับเบีงยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน  2,286  ราย 
 4.5.2 ผู้รับเบีงยความพิการ     จ านวน     393  ราย 
 4.5.3 ผู้รับเงินสงเคราะม์ผู้ป่วยเอ ส์   จ านวน      87  ราย 
 (แมล่งข้อมูล  : ฝ่ายสวัส ิการสังคม ส านักปลั เทศบาล เทศบาลต าบลบ้านแมลม ข้อมูล ณ  
พฤษภาคม  2562  ) 
 

ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
         ก. ทางบก 

-เส้นทางท่ีมนึ่งจากกรุงเทพมมานคร  โ ยใช้เส้นทาง  ทางมลวงแผ่น ินมมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม)  ผ่านจังมวั นครปฐม จังมวั ราชบุรี อ าเภอเขาย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี รวมระยะทาง
ประมาณ  166  กิโลเมตร   

-เส้นทางท่ีสองจากกรุงเทพมมานคร  โ ยใช้เส้นทางถนนพระราม 2 จากกรุงเทพฯ 
เชื่อมต่อทางมลวงแผ่น ินมมายเลข 4  ถนนเพชรเกษม  ผ่านอ าเภอเขาย้อย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  เป็นระยะทาง
ประมาณ 120 กิโลเมตร  จากอ าเภอเมืองเพชรบุรีสามารถเ ินทางไปพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมไ ้ 2 
เส้นทาง เส้นทางท่ีมนึ่งจากอ าเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางมลวงชนบทมมายเลข 3176   ถนนเพชรบุรี-บ้าน
แมลม  ฝั่งตะวันตก ผ่านต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบลบางครกอ าเภอบ้านแมลม  ถึงพืงนที่เทศบาล
ต าบลบ้านแมลม เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมมานครถึงพืงนที่เทศบาลต าบล
บ้านแมลม ประมาณ 135 กิโลเมตร ส ามรับเส้นทางที่สองจากอ าเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทางมลวงชนบท
มมายเลข   3178  ถนนเพชรบุรี-บ้านแมลม ฝั่งตะวันออก ผ่านต าบลมนองโสน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านต าบล
ท่าแร้ง อ าเภอบ้านแมลม  ถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  รวมระยะทาง
จากกรุงเทพมมานครถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม ประมาณ 133 กิโลเมตร  

-เส้นทางที่ ส ามจากกรุ ง เทพมมานคร โ ยใช้ เส้นทางถนนพระราม  2  จาก
กรุงเทพมมานคร  ถึงต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังมวั สมุทรสงคราม เลีงยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางมลวง
ชนบทมมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติ กับสถานีบริการนง ามัน ปตท.คลองโคน) ผ่านต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังมวั สมุทรสงคราม ผ่านต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวาจังมวั สมุทรสงคราม ผ่านต าบลบางตะบูน 
อ าเภอบ้านแมลม เข้าสู่พืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก
กรุงเทพมมานคร  ถึงพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลม อ าเภอบ้านแมลม  จังมวั เพชรบุรี  เป็นระยะทางประมาร
ประมาณ  100  กิโลเมตร 
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    มีรถโ ยสารสาธารณะ (รถยนต์ตู้)  จากอ าเภอบ้านแมลมถึงกรุงเทพมมานคร จุ  
บริการรถตู้โ ยสารตังงอยู่เยืงองที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอบ้านแมลม  และจุ บริการรถตู้โ ยสารที่กรุ งเทพมมานคร 
ตังงอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ มีจ านวนรถโ ยสาร  จ านวน  12  คัน  ค่าโ ยสาร  102  บาท (ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562) ใช้เส้นทางเ ินรถจากอ าเภอบ้านแมลม ผ่านอ าเภอเมืองเพชรบุรี เข้าสู่ถนนเพชรเกษม ผ่านอ าเภอ
เขาย้อย และเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังมวั ราชบุรี ผ่านจังมวั สมุทรสงครามและ
จังมวั สมุทรสาคร เข้าสู่กรุงเทพฯ (แมล่งข้อมูล : ส านักงานขนส่งจังมวั เพชรบุรี) 
          ข. ทางอากาศ 

           ในจังมวั เพชรบุรีไม่มีที่ตังงของสนามบินพาณิชย์กรณีเ ินทางโ ยเครื่องบินโ ยสาร  
(ขนา เล็ก)  ต้องไปขึงน-ลงที่สนามบินบ่อฝ้าย  อ าเภอมัวมิน  จังมวั ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมีระยะทางม่างจากเขต
เทศบาลต าบลบ้านแมลม  ประมาณ  75  กิโลเมตร 
           ค. ทางนง า 
                                 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีแม่นง าเพชรบุรีไมลผ่านแต่ปัจจุบันไม่ใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร แต่ใช้เพื่อประกอบอาชีพประมง 

5.2 การไฟฟ้า 
 ในพืงนที่ เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีกา รไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านแมลม 

เป็นมน่วยงานที่ใม้บริการ ้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม โ ยมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า  ังนีง 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  จ านวน  3,715 ครัวเรือน 
- ในปี 2562  มีแนวโน้มขยายการใม้บริการในส่วนบุคคล    จ านวน  50  ราย 
- มีมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ     จ านวน  27  เครื่อง 

(แมล่งข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านแมลม ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562) 
5.3 การประปา 
     ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม   มีมน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค   จังมวั  

เพชรบุรี เป็นผู้ใม้บริการผลิตและจ ามน่ายนง าประปา โ ยมีข้อมูลการใม้บริการ ้านการประปา   ังนีง 
   - มิเตอร์นง าประปาที่ติ ตังงในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  จ านวน 3,786  มิเตอร์ 
   - ปริมาณนง าประปาท่ีผลิตจ่ายสุทธิ   จ านวน  8,000  ลบ.ม./วัน 
   - ปริมาณนง าประปาท่ีจ ามน่าย    จ านวน  3,450  ลบ.ม./วัน 
   - แมล่งนง า ิบที่ใช้ในการผลิตนง าประปา คือ แม่นง าเพชรบุรี 
  ในปี พ.ศ. 2562  มีแนวโน้มการขยายการใม้บริการ (แมล่งข้อมูล : การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
เพชรบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)   

5.4 โทรศัพท์ 
ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีบริษัท ทีโอที จ ากั  (มมาชน) เป็นผู้ใม้บริการ ้าน

โทรศัพท์  ครอบคลุมพืงนที่เขตเทศบาลทังงมม   โ ยมีข้อมูลการใม้บริการ  ังนีง 
      - โทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน  1,020  เลขมมาย 
      - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน      31  เลขมมาย 
      - โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน      31  เลขมมาย 
      (แมล่งข้อมูล : บริษัททีโอที จ ากั  (มมาชน) ณ เ ือน; วันที่ 31  มกราคม  2562)  
 
 
 



23 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากั  เป็นผู้ใม้บริการ ้าน

ไปรษณีย์  การขนส่งวัส ุและครุภัณฑ์ โ ยมีที่ท าการตังงอยู่ที่ถนนเพชรบุรี บ้านแมลม -ฝั่งตะวันออก ติ กับธนาคาร
ออมสิน สาขาบ้านแมลม และบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริเวณอาคารพาณิชย์ มมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแมลม 

 

ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีการท าการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เนื่องจากสภาพของ ินที่เป็น ินเลน ค่อนข้างเค็ม ไม่เมมาะกับการเพาะปลูก 
  6.2 การประมง 

ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม มีศักยภาพในเชิงพืงนที่ส ามรับการประกอบอาชีพประมง 
เนื่องจากเป็นพืงนที่ที่อยู่ติ แม่นง าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โ ยแบ่งประเภทของการประมงไ ้ ังนีง 
      6.2.1 การประมงพาณิชย์ เป็นการท าการประมงที่ใช้เรือขนา มากกว่า  10  ตันกรอส  
ขึงนไป  จ านวน 274 ล า โ ยใช้เครื่องมือประกอบ ้วย อวนครอบมมึก อวนลาก อวนลอย ฯลฯ 
  6.2.2 การประมงพืงนบ้าน  เป็นการท าการประมงท่ีใช้เรือขนา ต่ ากว่า  10  ตันกรอส  จ านวน  
800 ล า  แยกเป็น  อวนลอยปลา อวนกุ้ง,ปู  การเก็บมอยจากธรรมชาติ 
  6.2.3 การเพาะเลีงยงสัตว์นง า  จ านวน 450 ราย ไ ้แก่ เพาะเลีงยงมอยทะเล  เลีงยงกุ้งทะเล 
 (แมล่งข้อมูล : ส านักงานประมงอ าเภอบ้านแมลม ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
  6.3 การปศุสัตว์ 

ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีผู้ประกอบอาชีพการเลีงยงปศุสัตว์ จ านวน 121 ราย 
ประกอบ ้วยสัตว์เลีงยงมลายชนิ   อันไ ้แก่ 
        - โคพืงนเมือง    จ านวน    285  ตัว 
        - สุกร     จ านวน    105  ตัว 
        - ไก่ไข่     จ านวน  7,520  ตัว 
        - ไก่พืงนเมือง    จ านวน    105  ตัว 
        - เป็ เนืงอ     จ านวน      88  ตัว 
        - เป็ ไข่     จ านวน    505  ตัว 
        - แพะ     จ านวน      30  ตัว 
  (แมล่งข้อมูล : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแมลม ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
  6.4 การบริการ  ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม มีอาชีพที่ใม้บริการ ้านต่างๆ ังนีง 
                          - ร้านนว แผนโบราณ   จ านวน    3  แม่ง 
                          - ร้านเสริมสวย    จ านวน  28  ร้าน 
                          - ร้านซัก อบ รี     จ านวน    4  ร้าน 
                          - ร้านคาราโอเกะ    จ านวน    3  แม่ง   
                          - สมาคมสนุกเกอร์    จ านวน    3  แม่ง 
                          - บริการบ้านเช่า    จ านวน   38  ราย  
                          - ร้านอามารตามสั่ง    จ านวน   33  ร้าน 
                          - ร้านขายก๋วยเตี๋ยว    จ านวน   24  ร้าน 
                          - ร้านขายของช า    จ านวน  101 ร้าน 
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                          - ศูนย์ล้างอั  ฉี  รถ    จ านวน     5  แม่ง 
                          - สถานีบริการนง ามัน    จ านวน     5  แม่ง 
                          - ร้านสะ วกซืงอที่เปิ ตลอ  24 ชั่วโมง  จ านวน     2  ร้าน 
                          (แมล่งข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแว ล้อม  เทศบาลต าบลบ้านแมลม) 
  6.5  การท่องเที่ยว 

      ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ไ ้แก่ 
        6.5.1 วั ในกลาง  วั เก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็น
อย่างมาก โ ยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์โปร เกล้าใม้ย้ายพระที่ นั่งในพระบรมมมาราชวัง 
สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอ พ้นจากการถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครังงที่ 2 มาปลูกถวายเป็นศาลาการเปรียญ ของวั 
ในกลาง เพ่ือขอบพระทัยชาวอ าเภอบ้านแมลมที่เคยช่วยเมลือเกืงอกูลพระราชชนนีของพระองค์ ในยามที่บ้านเมือง
เกิ ศึกสงครามพร้อมกับยังพระราชทานพระพุทธรูป “มลวงพ่อสุโขทัย” ใม้ประ ิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ าวั 
 ้วย 
     6.5.2 วั ต้นสน   สมเ ็จพระยาบรมมมาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สร้างวั  
เมื่อปี พ.ศ.2405  มีมลวงพ่อสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืน  ปางม้ามสมุทร  สมัยลพบุรี  ฝีมือการสร้างของ
มอญมีความศัก ิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวบ้านแมลม  มีเรื่องเล่ากันมาว่ากษัตริย์มอญแม่งกรุง  
มงสาว ีเป็นผู้สร้างพระองค์นีง    ซึ่งสมัยนังนขอมกับมอญมีสัมพันธภาพทางเชืงอสายกันโยงมาแต่สมัยทวาราว ี  สมัย
สมเ ็จพระเจ้าอนิรุทธมมาราช ราว พ.ศ. 1600  เกิ สงครามระมว่างมอญกับพม่าขึงนเพราะพม่าขอพระธรรมคัมภีร์
ไตรปิฏกและพระคณาจารย์ เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูพระศาสนาในพม่าที่ก าลังเสื่อมลง  แต่มอญอ้างว่าพระคณาจารย์ไม่ยอม
ไป พม่าจึงยกทัพไปรบกับมอญ  พระสงฆ์ฝ่ายมอญจึงไ ้ซ่อนพระธรรมคัมภีร์กับพระพุทธรูป   ซึ่งเป็นมลวงพ่อ
สัมฤทธิ์ไว้ในโพรงมะกอกใมญ่แม่งมนึ่งที่เมืองมลวงมงสาว ี  ต่อมาพวกชีผ้าขาวไ ้ไปนั่งพักที่โคนต้นมะกอกเกิ 
ปาฏิมาริย์มีแสงสว่างพุ่งออกมา  ชีผ้าขาวจึงน ามลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกมาและน าไปเมืองสุโขทัย  ระมว่างเ ินทางข้าม
แม่นง าเรือล่มพระพุทธรูปจมนง ามายไป  และเกิ ปาฏิมาริย์อยู่ๆพระพุทธรูปลอยขึงนมากระทบเรือค้าพลู  พ่อค้าจึงน า
ใบตองคลุมไว้เที่ยวล่องเรือค้าขายมาจนถึงอ่าวบ้านแมลม  และน าเรือมาจอ ที่ท่านง าวั ต้นสน  มลวงพ่อสัมฤทธิ์ไ ้
 ลบัน าลใม้สมภารนิมิตใม้ไปขอซืงอพระพุทธรูปที่เรือพ่อค้า   ังนังน  มลวงพ่อสัมฤทธิ์จึงไ ้ประ ิษฐานมาอยู่ที่วั 
ต้นสนตังงแต่นังนมา นอกจากนังนวั ต้นสนยังมีมณฑปมลวงพ่อสัมฤทธิ์  และศาลกรมมลวงชุมพรเขตอุ มศัก ิ์  
มลังคาแบบทรงไทยแต่ล้อม ้วยกระจกใสทังงมลัง ซึ่งประชาชนชาวบ้านแมลมเชื่อกันว่ามีความศัก ิ์สิทธิ์มาก 
  6.6 อุตสาหกรรม 

      ในเขตพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมมีโรงงานอุตสามกรรมจ าพวกที่ 2  (ขนา เครื่องจักร 
ไม่เกิน 50 แรงม้า) จ านวน  6  โรงงาน   ังต่อไปนีง 
        1.นิยมค้าไฮโ รลิก  (โรงงานตีใบจักรเรือ) 
        2.เลิศประ ิษฐ์        (โรงงานท าชิงนส่วนพิเศษส ามรับเรือมรือเครื่องยนต์เรือ) 
        3.เอกวัฒน์            (โรงงานแกะ-ล้าง  สัตว์ทะเล  กุ้ง  มมึก) 
        4.พงษ์ส าราญ         (โรงงานคอนกรีตบล็อกขนา พิเศษและท่ัวไป) 
        5.เรวัฒน์  เอี่ยมสะอา  (โรงกลึง-เชื่อมโลมะ) 
        6.บริษัทเอกเพชร-ทับทิมจันทร์ จ ากั    (โรงงานซืงอ-ขาย แกะ-ล้าง กุ้งกุลา  า)(แมล่งข้อมูล : 
กองช่าง  เทศบาลต าบลบ้านแมลม ณ เ ือนตุลาคม 2559) 
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  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
      พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการที่มลากมลายส่วนใมญ่

ประชาชนประกอบอาชีพประมงและค้าขายเป็นส าคัญ  สถานประกอบการ ้านการพาณิชย์ที่ส าคัญ ไ ้แก่                    
6.7.1 ธนาคาร จ านวน  4  แม่ง  ไ ้แก่ 
     - ธนาคารออมสิน 
     - ธนาคารกสิกรไทย 
     - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสมกรณ์ 
                         6.7.2 ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ จ านวน  5 แม่ง ไ ้แก่ 
     - ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ 
     - ตู้ ATM ธนาคารออมสิน 
     - ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย 
     - ตู้ ATM ธนาคารการเกษตรและสมกรณ์ 
     - ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 
        6.7.3 สถานีบริการนง ามัน  จ านวน  3  แม่ง   ไ ้แก่ 

              - สถานีบริการนง ามันถนนเพชรบุรี –บ้านแมลมฝั่งตะวันออก (2 แม่ง) 
       (ปั๊มนง ามันใมญ่กว่าวงษ ์และ ปั๊มนง ามันโชคปกรณ์ออยล์) 

                                   - สถานีบริการนง ามันถนนเพชรบุรี-บ้านแมลมฝั่งตะวันตก (1 แม่ง) 
         (ปั้มนง ามันมลักเพชร) 

                6.7.4 ตลา นั   จ านวน  5  แม่ง   ไ ้แก่ 
              - ตลา นั วั ลักษณาราม 
              - ตลา นั วั ในกลาง 

   - ตลา นั วั ต้นสน 
                        - ตลา นั กิ่งแก้ว 

   - ตลา นั นง าเพชร (ตลา ใมม่) ข้างร้านสะ วกซืงอเซเว่นอีเลฟเว่นวั ต้นสน 
       6.7.5 ศูนย์จ ามน่ายรถจักรยานยนต์   จ านวน  3  แม่ง 
      - ร้านเจริญชัย  สาขาบ้านแมลม 
      - ร้านพรนุภาพ  สาขาบ้านแมลม 
      - ร้านเสนีย์ยนต์  สาขาบ้านแมลม 
       6.7.6 ศูนย์จ ามน่ายรถยนต์ จ านวน  1  แม่ง 

             - ศูนย์จ ามน่ายรถยนต์อีซูซู 
     6.7.8 กลุ่มอาชีพ  จ านวน 2 กลุ่ม ไ ้แก่ 

    - กลุ่มสมกรณ์การประมง 
    - กลุ่มชมรมผู้ประกอบการค้าอามารเทศบาลต าบลบ้านแมลม  

  6.8 แรงงาน   
              ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมส่วนใมญ่จะใช้แรงงานในอาชีพประมงมรือที่เกี่ยวเนื่องกับ

การประมง และแรงงานส่วนใมญ่จะเป็นแรงงานต่าง ้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว  และเขมร  ส ามรับแรงงานคนไทย
ส่วนใมญ่จะท างานในสถานบริการต่างๆ และรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างขับรถ  รับจ้างแกะมอย  รับจ้างล้างจาน  ตั 
ต้นไม้  กวา บ้านถูบ้านและอ่ืนๆแล้วแต่นายจ้าง 
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ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมส่วนใมญ่นับถือศาสนาพุทธ  
และอิสลามบ้างเป็นส่วนน้อย  มีวั ในเขตเทศบาล จ านวน 5 วั   ไ ้แก่ วั ต้นสน วั ในกลาง วั ลักษณารามวั 
ศีรษะคามและวั อุตมิงคาวาส 
                7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 7.2.1  งานเทศกาลกินเจ (อัญเชิญเทพเจ้า)  ในเขตพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมส่วนใมญ่เป็น
คนไทยเชืงอสายจีน  จึงมีวัฒนธรรมประเพณีการกินเจประจ าปี  โ ยจะมีการกินเจปีละครังงๆ ละประมาณ  10  วัน 
ประมาณเ ือนตุลาคมมรือพฤศจิกายนของทุกปี  โ ยจะจั แม่อัญเชิญเทพเจ้าจีนทางแม่นง าเพชรบุรีเพ่ือใม้
ประชาชนไ ้สักการะตามความเชื่อ 
 7.2.2  งานประเพณีสงกรานต์  เป็นวันปีใมม่ไทย เทศบาลจั พิธีร นง าขอพรผู้สูงอายุ ประชาชน
ในชุมชนแต่ละชุมชนแยกย้ายกันจั พิธีท าบุญ ณ วั ต่างๆในชุมชน 
 7.2.3  ประเพณีแห่เรือองค์  มรือประเพณีแม่เรือองค์กฐินทางนง า เป็นประเพณีที่มีมานานกว่า 
2 0 0ปี   โ  ย วิ ถี ชี วิ ต ค ว าม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ช า ว อ า เ ภ อบ้ า น แมลม ในอ ี ตที่ ส่ ว น ใม ญ่ ป ร ะกอบ อาชี พ  
การประมงเป็นมลักมีความผูกพันกับแม่นง าล าคลองเป็นอย่างมากและในอ ีตการสัญจรไปมาใช้ทางเรือเป็นมลักเมื่อ
มีการทอ กฐิน จึงน าองค์กฐินลงเรือเพ่ือไปทอ ที่วั   จึงเป็นต้นก าเนิ ของประเพณีแม่เรือองค์ที่เทศบาลไ ้ส่งเสริม
ใม้มีการสืบทอ ประเพณีอัน ีงามนีงต่อไป  
 7.2.4  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนจะ
ร่วมกันท าบุญถวายเทียนพรรษาแก่วั ต่างๆ โ ยจั เป็นขบวนแม่เทียนเพ่ือเปิ โอกาสใม้ประชาชนไ ้ร่วมท าบุญสืบ
ทอ พระพุทธศาสนา เทศบาลไ ้จั กิจกรรมแม่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมใม้มีการสืบทอ ประเพณีอัน ีงามนีงต่อไป    
 7.2.5  ประเพณีวันตรุษจีน  เป็นวันปีใมม่จีน  ซึ่งเป็นวันส าคัญวันมนึ่งของพ่ีน้องชาวไทยเชืงอสาย
จีน  เทศบาลต าบลบ้านแมลมจะจั งานประเพณีตรุษจีนขึงน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์และเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอัน ีงามของท้องถิ่นโ ยจั งาน ณ บริเวณถนนนาคธวัช และบริเวณวั ต้นสน ใม้ประชาชนไ ้มีโอกาส
สักการะบูชาเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอ าเภอบ้านแมลมโ ยจะจั งานประมาณเ ือนกุมภาพันธ์ทุกปี 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ในเขตพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีภาษาท้องถิ่น  
ส ามรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพืงนที่ของเทศบาลต าบลบ้านแมลม  แยกเป็นแต่ละมมู่ ังนีง 
   หมู่ที่ 1  ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล  เช่น  ปลากระเบนเนืงอ  าแ  เ ียว   ปลาโอ
แ  เ ียว ปูม้าต้มแกะเนืงอ  เป็นต้น 
   หมู่ที่ 2  ภูมิปัญญา ้านขนมมวานของไทย ขนมฝรั่ง ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล 
เช่น ปลาตุ๊กกา (ปลาวง)  รังนก ภูมิปัญญา ้านการท า ินสอพอง ภูมิปัญญาการท าอวน ภูมิปัญญาการประ ิษฐ์ว่าว
จุฬา   

หมู่ที่ 3  ภูมิปัญญานว แผนโบราณ   
  หมู่ที่ 4  ภูมิปัญญางานฝีมือประ ิษฐ์( อกไม้จันทน์) ธูปสมุนไพรไล่ยุง ภูมิปัญญา ้าน

ขนมมวานของไทย ภูมิปัญญา ้านการสังเกตลม ฟ้า อากาศ ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล เช่น ปลาตุ๊กกา 
(ปลาวง)   

  หมู่ที่ 5  ภูมิปัญญาการประ ิษฐ์แผงตากมมึก ตากปลา 
  หมู่ที่ 6  ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล เช่น ปลาตุ๊กกา (ปลาวง)  การท าปลาไส้ตัน 

การท ามอย อง การท ามอยแมลงภู่ตาก าย 
   หมู่ที่  7  ภูมิปัญญางานประ ิษฐ์ ไม้กวา ทางมะพร้าว มมวกจากวัส ุ เมลือใช้ 
ภูมิปัญญาการท านาเกลือ ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล เช่น ปลาอินทรีเค็ม รังนก 
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   หมู่ที่ 8  ภูมิปัญญางานช่างซ่อมเรือมรือเรียกว่า“ช่างมมัน” ภูมิปัญญางานประ ิษฐ์โต๊ะ 
เก้าอีง โ ยใช้ปูนปั้นแต่งเป็นลว ลายเลียนแบบไม้ ภูมิปัญญางานประ ิษฐ์กระเป๋าประ ิษฐ์  
   หมู่ที่ 10  ภูมิปัญญาการท าโคมไฟ ภูมิปัญญาการแปรรูปอามารทะเล เช่น การท ากุ้งแม้ง 
ปลามมึกตากแม้ง 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีสินค้าพืงนเมืองและของ
ที่ระลึกที่น่าสนใจ  ังนีง 
   7.4.1 ปลาตุ๊กกา  มรือปลาวง 
   7.4.2  กุ้งแม้ง  
   7.4.3  รังนกนางแอ่นส   
   7.4.4  รังนกนางแอ่นแปรรูป 

7.4.5  ขนมมวาน เช่น ขนมชังน ทองมยิบ ฝอยทอง ทองมยอ  ขนมมม้อแกง ฯลฯ 
7.4.6  ขนมฝรั่ง 

   7.4.7  มอยส  (มอยแมลงภู่ มอยแครง) 
   7.4.8  มอยแม้ง (มอยแมลงภู่ มอยแครง) 
   7.4.9  มมึกส  มมึกแม้ง 
   7.4.10  ปลาส  (ปลาไส้ตันมรือปลากังปลาแก้ว ปลาทู)  
   7.4.11 ปลาแม้ง (ปลาไส้ตันมรือปลากัง  ปลาแก้ว  ปลาอินทรีย์แ  เ ียว  
ปลาโอแ  เ ียว  ปลาทูเค็ม) 
   7.4.12 กะปิ 
   7.4.13 ปู  (ปูม้า  ปูทะเล) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า  ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีแม่นง าเพชรบุรีเป็นแมล่งนง าธรรมชาติ 
เป็นช่วงปลายนง าก่อนไมลออกสู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านแมลม 
  8.2  ป่าไม้  ในเขตพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  ในเขตพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีภูเขา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน
แมลมมีแม่นง าเพชรบุรีเป็นแมล่งนง าธรรมชาติ  เป็นแมล่งนง าธรรมชาติและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เทศบาลมี
การตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพนง าในแม่นง าเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคุณภาพนง าในแม่นง าเพชรบุรี ตรวจสอบ
ล่าสุ เมื่อเ ือนสิงมาคม พ.ศ.2561 ผลการติ ตามตรวจสอบคุณภาพนง า ลุ่มนง าเพชรบุรี ปี2561 ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม จังมวั เพชรบุรี เก็บตัวอย่างนง า ที่ใต้สะพานวั ต้นสน เมื่อวันที่ 28 -29  
สิงมาคม 2561 มีค่าDO 4.46 mg/l ค่าBOD 1.8 mg/l ค่าTCB 33,000 MPN/100 ml ค่าFCB 11,000 MPN/100 
ml ค่า NH3-N 0.18 mg/l  ัชนีชีงวั คุณภาพนง าที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทที่ 3 ไ ้แก่ ค่าแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทังงมม  (TBC) สูง 33,000 MPN/100ML และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง 11,000 
MPN/100ML 
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  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ส่วนใมญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับการประมง
ทะเลซึ่งมีทังงประมงพาณิชย์และประมงพืงนบ้าน การเพาะเลีงยงมอย และเก็บมอยจากธรรมชาติและรับจ้างที่
เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น เป็นลูกเรือประมง รับจ้างแกะปู แกะมอย ท าปลามมึก ท าปลาทังงส และแม้งและยังมี
อาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป งานบริการ รับราชการ เป็นต้น โ ยที่พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็น
พืงนที่ศูนย์กลางของอ าเภอบ้านแมลมใน ้านการค้าและพาณิชยกรรม ที่จ ามน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นแก่
การครองชีพ มีโรงงานอุตสามกรรมในพืงนที่อยู่บ้างเป็นโรงงานอุตสามกรรมจ าพวกท่ี 2 จ านวน 6 โรงงานซึ่งล้วนเป็น
อุตสามกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอาชีพประมงทังงสิงน 
  จากการที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแมลม เชื่อมต่อไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ คือ  มา เจ้าส าราญและมา ชะอ า และตัวเมืองเพชรบุรี สามารถเป็นทาง เลือกของ
นักท่องเที่ยวและนักเ ินทางท่ัวไป ซึ่งเส้นทาง ังกล่าวไม่ว่าจะเ ินทางไปตัวเมืองเพชรบุรีมรือไปมา เจ้าส าราญมรือ
มา ชะอ า ทุกเส้นทางต้องผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ในขณะที่พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นแมล่ง
ประมงทังงประมงพาณิชย์และประมงพืงนบ้าน แมล่งเพาะเลีงยงมอยแครง มอยแมลงภู่ ในแต่ละวันจะมีผลผลิตที่เป็น
อามารทะเลส ถูกส่งออกไปจ ามน่ายยังพืงนที่ใกล้เคียงจ านวนมาก บางส่วนก็ถูกน ามาแปรรูปเพ่ือส่งขายต่อ แต่
เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มีตลา มรือสถานที่จ ามน่ายอามารทะเลเพ่ือรองรับผลผลิตในส่วนนีงจึงต้องส่งขายต่อ
บางครังงก็ถูกก ราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทังงนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถมาซืงออามารทะเลส ในพืงนที่ไ ้ทุกเวลา จะ
มีก็แต่เฉพาะช่วงเช้ามื ซึ่งเป็นตลา ของคนในชุมชนเท่านังน 
 

  สภาพการณ์ทางสังคม 
  การรวมตัวของประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมจะเป็นไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์คือ
อาศัยอยู่ตามแนวแม่นง าเพชรบุรี ล าคลองสายต่างๆที่เป็นสาขาแยกจากแม่นง าเพชรบุรีและตามแนวถนนสายมลักใน
เขตเทศบาล คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใมญ่เป็นคนบ้านแมลมโ ยก าเนิ มรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปตังงรกรากอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแมลมแบบถาวร ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะเป็นแบบปฐมภูมิคือจะรู้จักกันตังงแต่รุ่น
ปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกรุ่นมลาน และการที่ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมไม่มีสถานบันเทิงเริงรมย์ 
ร้านอามารกลางคืนมีจ านวนน้อยมากและล้วนเป็นร้านอามารส ามรับครอบครัว จึงท าใม้สถิติการเกิ ค ี
อาชญากรรมต่างๆค่อนข้างต่ า 
  แต่ ณ ปัจจุบัน ในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีแรงงานต่าง ้าวเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้าง
ที่เกี่ยวกับอาชีพประมงจ านวนมาก และรวมกลุ่มกันอยู่อาศัยในบ้านเช่า มอพัก เป็นกลุ่มๆ ปัญมาของแรงงานต่าง
 ้าวในขณะนีงคือเรื่องการรักษาความสะอา และการทิงงขยะลงแม่นง าล าคลอง 
 

  สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นพืงนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลักษณะ ิน
เค็มและนง าทะเลท่วมถึงท าใม้ไม่มีการเพาะปลูกในพืงนที่ มีแม่นง าเพชรบุรีไมลผ่านพืงนที่เขตเทศบาลไปออกทะเลที่
บริเวณมมู่ 1 และมมู่ 8 และมีล าคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลอีก 15 สาย ระ ับนง าในแม่นง าเพชรบุรีและคลองสาย
ต่างๆขึงนลงตามระ ับนง าทะเล สภาพของแม่นง าเพชรบุรีจะมีบ้านเรือนประชาชนตังงอยู่ตลอ แนวสองฝั่งและมี
เรือประมงจอ เป็นช่วงๆ ส่วนสภาพล าคลองจะมีพืงนที่ป่าโกงกางริมสองฝั่งคลองบางสาย และมีบางคลองที่มี
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บ้านเรือนตังงอยู่อาศัยสองฝั่งคลองและล าคลองมีสภาพตืงนเขินเป็นส่วนใมญ่ในขณะที่พืงนที่แนวป่าโกงกางมีส่วนท าใม้
ล าคลองแคบลง 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จะท าการวิเคราะม์สภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแมลมและ
วิเคราะม์องค์กรเทศบาลต าบลบ้านแมลมที่เป็นองค์กรมลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นมาจุ แข็งจุ อ่อนโอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ  าเนินงาน โ ยท าการส ารวจสภาพการณ์ 2  ้าน คือสภาพการณ์ภายในแล ะ
สภาพการณ์ภายนอกเพ่ือใม้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแว ล้อมในการบริมารและการบริการสาธารณะ ซึ่งจะช่วยใม้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทังงที่เกิ ขึงนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลเมล่านีงเทศบาลต าบลบ้านแมลม
ไ ้น าไปใช้ในการก ามน แนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจมน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญมา
ความเ ือ ร้อนของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแมลมเชื่อมโยงกับการพัฒนาของอ าเภอบ้านแมลม ของจังมวั เพชรบุรีและนโยบาย
การพัฒนาของรัฐบาลในระ ับประเทศ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะม์เชิงยุทธศาสตร์ โ ยมีมน่วยมรือ 
ขอบเขตในการวิเคราะม์จากพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม โ ยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประเ ็นที่ปรากฏมรือมีอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม เป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะม์  ส่วนประเ ็นที่ปรากฏมรือมีอยู่ ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลต าบลบ้านแมลมจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. เป็นเมืองศูนย์กลางของอ าเภอบ้านแมลม 
2. มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงทั่วเขตเทศบาลฯ 

และเชื่อมต่อกับท้องถ่ินอื่นในอ าเภอและจังมวั  
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุม

พืงนที่เขตเทศบาลฯ                 
4. ไม่มีครัวเรือนตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่ตก

เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ไม่มี โรงงานอุตสามกรรมขนา ใมญ่ในพืงนที่ เขต

เทศบาล 
6. มีแม่นง าเพชรบุรีเป็นทุนทาง ้านสิ่งแว ล้อมและ เป็น

แมล่งนง าต้นทุนเพื่อการอุปโภค  บริโภคของคนในเขต
เทศบาล 

7. เป็นแมล่งรวมผลผลิตอามารทะเลส และอามารทะเล
แปรรูป 

8. ถนนสายมลักในเขตเทศบาลเป็นถนนสายส าคัญที่
เชื่อมต่อระมว่างถนนพระราม 2 ไปสู่แมล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังมวั เพชรบุรี 

9. เป็นแมล่งรวมภูมิปัญญา ้านประมงพืงนบ้านและการ
แปรรูปอามารทะเล 

1. ถนนในเขตเทศบาลฯที่เป็นถนนสายรองคับแคบและ
ถนนบางส่วนยังไม่มีท่อระบายนง าส ามรับรองรับนง าเสีย
จากครัวเรือน ท่อระบายนง าที่มีอยู่เ ิมก่อสร้างมาเป็น
ระยะเวลานานและขา การบ ารุง ูแลรักษาท าใม้ท่อ
ระบายนง าส่วนใมญ่มี ินเลนตกค้างและแข็งตัวอยู่ตลอ 
แนวท่อเป็นอุปสรรคต่อการระบายนง า 

2. ไม่มีระบบบริมารจั การนง าเสียในพืงนที่เขตเทศบาล 
3. ไม่มีสถานที่จอ รถเพียงพอในย่านการค้า 
4.  ขา ความมลากมลายในรูปแบบของแมล่งท่องเที่ยว 
5. แม่นง าเพชรบุรชี่วงทีไ่มลผา่นเขตเทศบาล              

ตืงนเขินเป็นบางช่วงและมีคลองซอยแยกจ านวนมากแต่
อยู่ในภาวะตืงนเขินและการรุกลง าล าคลอง 

6. ไม่มีการประกาศใช้กฎมมายผังเมืองรวมในพืงนที่เขต
เทศบาลฯ 

7. ขา การสืบทอ ภูมปิัญญาท้องถิ่น ้านประมง 
พืงนบา้นและการแปรรูปอามารทะเล 

8. ไม่มีโรงแรมที่ไ ้มาตรฐานส ามรับรองรับนักท่องเที่ยว 
9. การรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนทังงที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการยังมีน้อย  
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ปัจจัยภายใน (ต่อ) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 

10. ประชาชนที่ตังงบ้านเรือนอยู่ริมนง ายังมีการทิงงขยะลง
ไปในแม่นง าล าคลอง 

11. มีแรงงานต่าง ้าวอยู่อาศัยในพืงนที่เขตเทศบาลและทิงง
ขยะไม่เป็นที่ไม่รักษาความสะอา ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในแมล่งที่อยู่อาศัย 

12. ขา ระบบบริมารจั การขยะที่ถูกต้องตามมลัก
สุขาภิบาล 

13. ป้ายบอกทางจราจรและป้ายแนะน าเส้นทางยังไม่
ครอบคลุมพืงนที่ในจุ ส าคัญที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังพืงนที่อื่นๆ 

14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของเทศบาล
ยังมีน้อย 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมติ ต่อที่สะ วกและ

มีเส้นทางสายพระราม 2 ถึงอ าเภอชะอ า(เส้นทางลั ที่
ช่วยย่นระยะทาง)เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวท าใม้
อ าเภอบ้านแมลมเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญสร้างโอกาสใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชองชุมชน ้านการค้าการลงทุน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

2. ในท้องถิ่นใกล้เคียงมีแมล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวถึงกันไ ้เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวขนา 
ใมญ่และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
 

1. มีประชากรแฝงทังงที่เป็นแรงงานต่าง ้าวและอื่นๆมา
อยู่อาศัยในเขตเทศบาลจ านวนมากอาจเป็นปัญมา
 ้านสาธารณสุขในอนาคต 

2. กฎมมายที่เกี่ยวกับการประมงมีผลกระทบกับวิถีการ
  าเนินชีวิตของอาชีพประมงพืงนบ้านและข้อก ามน 
เกี่ยวกับกฎมมายแรงงานต่าง ้าวมีผลกระทบกับ
อาชีพประมงขนา ใมญ่ 

3. แม่นง าเพชรบุรีช่วงที่ไมลผ่านอ าเภอบ้านแมลมอยู่
ในช่วงปลายนง าจึงเป็นแมล่งรับรวมมลพิษทางนง าทังง
จากต้นนง าและจากคนในชุมชนส่งผลใม้คุณภาพนง าต่ า
มีผลกระทบต่ออาชีพประมง 
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2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน  เป็นการวิเคราะม์เชิงโครงการ/กิจกรรม โ ยมีมน่วยมรือ
ขอบเขตในการวิเคราะม์  คือองค์กรเทศบาลต าบลบ้านแมลม  ังนังนสิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริ มารและ
องค์ประกอบขององค์กรเทศบาลต าบลบ้านแมลม   เช่น สภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติต่างๆ มรือสิ่งที่ปรากฏมรือมีอยู่
ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลสามารถควบคุม ก ากับ ูแลไ ้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะม์    ส่วนสิ่งที่
ปรากฏมรือมีอยู่แต่เทศบาลฯไม่สามารถควบคุมก ากับ ูแลไ ้ ไม่ว่าสิ่งนังนจะอยู่ภายในมรือภายนอกองค์กรเทศบาลฯ 
ก็ตามจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริมารและสภาเทศบาลมีความเป็นเอกภาพ  
2.   ผู้บริมารมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชั เจน 

เอืงอต่อการพัฒนาเทศบาลฯโ ยรวมและไม่ขั แย้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังมวั  

3.   มีระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือในการบริมาร
จั การ ้านรายไ ้ของเทศบาลฯ 

4.   บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติ 
     งานโ ยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศอ่ืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1.   จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละ
 ้านมีจ านวนน้อยไม่สอ คล้องกับปริมาณ งานใน
แต่ละภารกิจ 

2.   ไม่มีแมล่งรายไ ้ใมม่ๆเพ่ิมขึงน  เนื่องจากไม่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่มีการลงทุนในกิจการใมม่
เพ่ิมขึงน 

3.   การตราเทศบัญญัติมรือข้อก ามน ที่จะบังคับใช้ 
     ในเขตเทศบาลฯ ยังไม่ครอบคลุมและสอ คล้อง 
     กับสภาพการณ์ปัจจุบันและการบังคับใช้ไม่สมบูรณ์ 
4.   ขา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล 
5.   ขา การติ ตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 
     ต่อเนื่อง 
6.  ขา การใม้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและ 
    ขา การบูรณาการงานของแต่ละมน่วยงาน 
7.  ขา ความพร้อมในเรื่องวัส ุ อุปกรณ์ ้านการ 
    ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอที่จะ 
    ตอบสนองต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล 
8.  ขา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 

ปัจจัยภายนอก 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไ ้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 
และองค์การบริมารส่วนจังมวั ในการพัฒนาเมือง 

 
 

1. แผนชุมชนขา ความชั เจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจั ท าแผนชุมชน

ยังไม่ทั่วถึง 
3. มีที่ ินทิงงขยะเป็นของตนเอง แต่ตังงอยู่ในเขตการ

ปกครองของท้องถิ่นอ่ืน 
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 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแมลม เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวมากขึงน ท าใม้เกิ การขยายตัวของเมืองตังงแต่เข้าเขต อบต.คลองโคน ผ่านต าบลยี่สาร ต าบลบางตะบูน 
จะเม็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีการขยายตัวของเมืองออกไปตามแนวถนนคลองโคน-บางตะบูน มีบ้านเรือนและ
ร้านอามารเกิ ขึงนตลอ แนวถนนเป็นทางเลือกใม้นักท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมยังไม่เม็น
การเปลี่ยนแปลงที่ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในเส้นทางสายนีง ยังไม่มีร้านอามารทะเล ร้านของฝากประเภท
อามารทะเลแปรรูปเกิ ขึงนใมม่ ท าใม้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางสายนีงผ่านเลยไปเป็นส่วนใมญ่มีเพียงส่วนน้อยที่จะ
แวะชมเมืองมรือแวะเที่ยวไมว้พระที่วั ในกลาง วั ต้นสนจึงไม่ท าใม้การท่องเที่ยวผ่านเส้นทางสายนีงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมในขณะนีง แต่ปริมาณรถของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึงนและการใช้
ความเร็วสูงส่งผลต่อความปลอ ภัยในการจราจรในเขตเทศบาลที่ถนนค่อนข้างแคบและเป็นถนนที่อยู่ในย่านชุมชนที่
มีการสัญจรพลุกพล่าน 
  ในขณะที่การเพ่ิมขึงนของแรงงานต่าง ้าวในอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีการขยายตัวของ
แรงงานต่าง ้าวเป็นกลุ่มก้อนและมีการค้าขายกันเองมากขึงน สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องโรคติ ต่อส าคัญที่สูญมายไป
จากประเทศไทยแล้วอาจมวนกลับมาอีกโ ยมีแรงงานต่าง ้าวเป็นพามะอีกทังงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขา การ ูแล
รักษาความสะอา ที่อยู่อาศัยและความแออั  กลายเป็นแมล่งเพาะเชืงอโรคต่างๆ รวมถึงการทิงงขยะลงแม่นง าล าคลอง 
เป็นปัญมาที่ต้องคอยแก้ไขและเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
  การที่พืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นเมืองประมงคุณภาพนง าของแม่นง าเพชรบุรีที่เชื่อมต่อ
กับทะเลอ่าวไทยจึงเป็นผลเชื่อมโยงกันและส่งผลต่ออาชีพประมงพืงนบ้านมรือประมงชายฝั่งโ ยตรง แต่เนื่องจาก
แม่นง าเพชรบุรีในส่วนที่ไมลผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นพืงนที่ปลายนง าก่อนออกสู่ทะเลการ ูแลรักษาแม่นง า
จะต้องท าร่วมกันทังงต้นนง า กลางนง าและปลายนง า เพราะอย่างไรก็ตามพืงนที่ปลายนง าก็จะต้องรับเอาขยะและนง าที่ไมล
มาจากต้นนง าและกลางนง า 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตังงแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา  ไ ้ส่งผลใม้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทังงใน ้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไ ้รับการยกระ ับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระ ับรายไ ้ปานกลาง ใน ้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลใม้ประเทศไทยมลุ พ้น
จากการเป็นประเทศยากจน และใน ้านสิ่งแว ล้อมที่ประเทศไทยมีข้อไ ้เปรียบในความมลากมลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 
ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระ ับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา 
โ ยมีสาเมตุมลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวไ ้เต็มที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อน ้วยนวัตกรรมไ ้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตร
มีผลิตภาพการผลิตในระ ับต่ า ขา การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยัง
มีปัญมาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอ คล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนังน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพืงนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทาง
สังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึงน แต่ยังคงมีปัญมาเรื่องคุณภาพการใม้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระมว่างพืงนที่ ซึ่งเป็นมนึ่งในสาเมตุมลักที่ท าใม้ประเทศไทยยังคงมีปัญมาความเมลื่อมลง าในมลายมิติ 
ขณะที่ปัญมา ้านความยากจนยังคงเป็นประเ ็นท้าทายในการยกระ ับการพัฒนาประเทศใม้ประชาชนมีรายไ ้
สูงขึงนและแก้ปัญมาความเมลื่อมลง าอย่างยั่งยืน ขณะเ ียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการ
รักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขา ความชั เจน ส่งผลใม้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแว ล้อมของประเทศยังมีปัญมาการใช้อย่างสิงนเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรว เร็วทังงนีง ปัญมา ังกล่าว
ข้างต้นมีสาเมตุส่วนมนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริมารจั การภาครัฐ การพัฒนาประเทศขา ความต่อเนื่องและ
ความยื มยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญมาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมี
มลายประเ ็นที่ต้องเสริมสร้างใม้เกิ ความเข้มแข็ง ล ความขั แย้งทางความคิ และอุ มการณ์ที่มีรากฐานมาจาก
ความเมลื่อมลง า ความไม่เสมอภาค การขา ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญมาการขา เสถียรภาพทาง
การเมืองตลอ จนส่งเสริมคนในชาติใม้ยึ มั่นสถาบันมลักเป็นศูนย์รวมจิตใจใม้เกิ ความรักและความสามัคคีใน
ขณะเ ียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสั ส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเ ็กที่ล ลงและประชากร
สูงอายุที่เพ่ิมขึงนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าใม้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายมาก
ขึงน ทังงในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจั สวัส ิการเพ่ือ ูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึงน การ
ลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริมารจั การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเ ็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 1.1.2  ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแมน่งที่ตังงที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติ กับประเทศเพ่ือนบ้านมลายประเทศ ท าใม้ปัญมา ้านเขตแ นกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย ้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนีง ประเทศไทยยังคงต้องใม้ความส าคัญกับ
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ปัญมา ้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอีย อ่อน และมีความเชื่อมโยงกันมลายมิติ ที่อาจเป็นประเ ็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระมว่างรัฐกับประชาชนและระมว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญมาความขั แย้งระมว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิ 
และความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนีง การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมมาอ านาจ ที่
อาจก่อใม้เกิ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบมลายขังวอ านาจ มรือเกิ การย้ายขังวอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระมว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึงนในการก า มน กฎระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ 
ทังงใน ้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทังงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิ เสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อใม้เกิ ความเสี่ยง ้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทังงปัญมายาเสพติ  
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวมน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไ ้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโ  จะก่อใม้เกิ นวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประ ิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะม์ข้อมูลขนา ใมญ่ มุ่นยนต์และโ รน เทคโนโลยีพันธุ กรรม
สมัยใมม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโ  เมล่านีง คา ว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนมลักที่ช่วยท าใม้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวไ ้เข้มแข็งขึงน 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติ ตามอย่างใกล้ชิ  อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
มลากมลายเพ่ิมมากขึงน การแข่งขันที่คา ว่าจะรุนแรงขึงนในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความมลากมลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใมม่ๆ นอกจากนังน ประเทศไทยคา ว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระ ับสุ ยอ 
ในปี 2574 จะก่อใม้เกิ โอกาสใมม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสั ส่วนเพิ่มขึงน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทังงการคา การณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนา เล็กลงและมีรูปแบบที่มลากมลายมากขึงนประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใมม่ๆ เพ่ิ มขึงน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ังนังน การเตรียมความพร้อมของประชากรใม้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เมมาะสม
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

 ในขณะเ ียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าใม้ เกิ ความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิม
มากขึงนเพ่ือท แทนจ านวนแรงงานไทยที่ล ลง ซึ่งปัจจัย ้านการเปิ เสรีในภูมิภาคและความก้าวมน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าใม้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะ วกมากขึงน และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าใม้เกิ การเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึงน โ ยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนมรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึงน ทังงนีง การย้ายถิ่นส่วนใมญ่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสวงมาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ ีขึงน จึงอาจจะเป็นไปไ ้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากร
จากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโ ยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระ ับการพัฒนาที่ ีกว่า อาจท าใม้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึงน ซึ่งจะยิ่งท าใม้เกิ ความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยนอกจากนีง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศคา ว่าจะมีความรุนแรงมากขึงนทังงในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึงน ซึ่ง
จะสร้างความเสียมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพืงนฐานที่จ าเป็น ตลอ จนระบบผลิตทางการเกษตรที่
สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง ้านอามารและนง า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็นไปไ ้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ไ ้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ ี ระ ับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ  ังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าใม้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริมารจั การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อมอย่างบูรณาการจะไ ้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
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ประเทศรวมทังงประเทศไทยเพ่ิมมากขึงน พลังงานท แทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสม ุลความมั่นคง
 ้านพลังงานและอามารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึงนกฎระเบียบและข้อตกลง ้านสิ่งแว ล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงว ขึงน โ ยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระมว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้ามมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไ ้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึงนแนวโน้มเมล่านีงจะก่อใม้เกิ ความ
ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในมลายมิติ ทังงในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใมม่ ๆ 
ความมั่นคงของประเทศอันเกิ จากภัยคุกคามและความเสี่ยง ้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึงน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบ
การก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรว เร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รว เร็วและ
คา การณ์ไ ้ยากการเกิ ขึงนของโรคระบา  และโรคอุบัติใมม่ที่จะส่งผลใม้การเฝ้าระวัง ้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความส าคัญมากขึงน อาจน าไปสู่ปัญมาความเมลื่อมลง าที่ทวีความรุนแรงมากขึงนไ ้ มากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คา ว่าจะเกิ ขึงน ซึ่ งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิ ขึงนอย่างรว เร็วโ ยเฉพาะอย่างยิ่งมาก
การเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพืงนฐาน และองค์ความรู้สมัยใมม่มีระ ับความแตกต่างกันระมว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ 
โ ยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ังกล่าว 

 จะส่งผลต่อทังงการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึงน มลายอาชีพอาจมายไปจากตลา งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกท แทน ้วยระบบ
อัตโนมัติโ ยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระ ับต่ า ก่อใม้เกิ ความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันมรือขา ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา  
ภิวัตน์ที่จะท าใม้เกิ การพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรว เร็ว รวมทังง การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึงน ซึ่งปัจจัยทังงมม  ังกล่าวจะส่งผลใม้ปัญมาความยากจนและ
ความเมลื่อมลง าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึงนจากปัจจัยและแนวโน้มที่คา ว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เม็นไ ้ว่าบริบทและสภาพแว ล้อมทังงภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรว เร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนมลากมลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก  ังนังน การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุก ้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของมุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการ  าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โ ยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอ คล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวใม้สามารถ  าเนินชีวิตไ ้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายไ ้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใมม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึงน โ ยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรว เร็วซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทังงในส่วนของระบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอ คล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพืงนฐาน รวมทังงการใม้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใม้ประเทศไทยสามารถ
ยกระ ับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอ การพัฒนาบนพืงนฐานนโยบายไทยแลน ์ 
4.0 ส่งผลใม้เกิ การสร้างม่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทังงภาคอุตสามกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ล ปัญมาความเมลื่อมลง า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาค
ส่วนนอกจากนีง ประเทศไทยต้องใม้ความส าคัญกับการสร้างสม ุลความมั่นคง ้านพลังงานและอามาร การรักษาไว้
ซึ่งความมลากมลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการ  าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว ล้อม พร้อมกับการมีข้อก ามน ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
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การใช้พืงนท่ีที่ชั เจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพืงนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎมมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การ
พัฒนาที่สามารถอ านวยความสะ วกและส่งเสริมใม้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึงน และสามารถใช้จุ แข็งใน
เรื่องต าแมน่งที่ตังงทางภูมิศาสตร์ของประเทศใม้เกิ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึงน รวมทังงใม้ความส าคัญ
ของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระ ับภูมิภาคและระ ับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อใม้เกิ การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา 
ความมั่นคงของประเทศ โ ยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระ ับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใม้เป็นไป
ตามระเบียบกติกาสากลใน ้านต่าง ๆ ขณะเ ียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งใม้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใม้เกิ การบริมารราชการที่ ีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติใม้ยึ มั่นสถาบัน
มลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือใม้เกิ ความรักความสามัคคี และล ความขั แย้งภายในประเทศ โ ยที่นโยบายการ
พัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอ คล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึงน 

  ังนังน ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแว ล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลใม้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม มลายประเ ็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ  าเนินงานเพ่ือใม้เกิ การปรับตัว
ซึ่งจะต้องมยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาใม้ประเทศเจริญก้าวมน้าไป
ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก ามน วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทังงแนวยุทธศาสตร์มลักใน ้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพืงนฐานประชารัฐเพ่ือยกระ ับจุ แข็งและจุ เ ่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุ อ่อนและจุ  ้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โ ยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้ามมายใมญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอ ไปสู่แผนในระ ับอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทังงในระ ับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพืงนที่ ซึ่งรวมถึงพืงนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแ น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใม้การ
พัฒนาประเทศสามารถ  าเนินการไ ้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

 1.1.3  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ้วยการพัฒนาตามมลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แม่งชาติ 
อันไ ้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การ  ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันมลักของชาติและประชาชนจากภั ย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพมุสังคมและ
การมีเกียรติและศัก ิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ ีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแว ล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอามาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแว ล้อมระมว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอ คล้องกัน ้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศัก ิ์ศรี
ความมั่นคง มมายถึง การมีความมั่นคงปลอ ภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทังงภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระ ับ ทังงระ ับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทังงมิติ
ทางการทมาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแว ล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมมากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึ เมนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริมารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามมลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรอง องและความสามัคคี สามารถผนึก
ก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
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รายไ ้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการ  ารงชีวิต มีการออมส ามรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอามาร พลังงาน และนง า มีที่อยู่
อาศัยและความปลอ ภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความม่ังคั่ง มมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายไ ้สูง ความเมลื่อมลง าของการพัฒนาล ลง ประชากรมีความอยู่ ีมีสุขไ ้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึงน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สมประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเ ียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทังงในตลา โลกและตลา ภายในประเทศเพ่ือใม้สามารถสร้างรายไ ้ทังง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอ จนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแม่งอนาคตเพ่ือใม้สอ รับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุ ส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทังงการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือใม้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนีงยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปไ ้ ไ ้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม 

 ความยั่งยืน มมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายไ ้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใม้
เพ่ิมขึงนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนมลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอ ี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแว ล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม และ
สอ คล้องกับเป้ามมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ มสมบูรณ์มากขึงนและสิ่งแว ล้อมมีคุณภาพ
 ีขึงน คนมีความรับผิ ชอบต่อสังคม มีความเอืงออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและใม้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึ ถือ
และปฏิบัติตามมลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสม ุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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โ ยมีเป้ามมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โ ยยกระ ับศักยภาพของประเทศในมลากมลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยใม้เป็นคน ี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โ ยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบ ้วย 

1) ความอยู่ ีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขี ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายไ ้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความมลากมลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแว ล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริมารจั การและการเข้าถึงการใม้บริการของภาครัฐ 

 1.1.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือใม้ประเทศไทยสามารถยกระ ับการพัฒนาใม้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ้วยการพัฒนาตามมลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้ามมายการ
พัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก ามน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าใม้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระ ับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสามกรรม และภาคบริการของประเทศไ ้รับการพัฒนายกระ ับไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใมม่ที่จะ
สร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระ ับฐานรายไ ้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ไ ้อย่างเมมาะสม คนไทยไ ้รับการพัฒนาใม้เป็นคน ี เก่ง มีวินัย ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิ วิเคราะม์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใมม่ไ ้อย่างต่อเนื่อง 
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สามารถเข้าถึงบริการพืงนฐาน ระบบสวัส ิการ และกระบวนการยุติธรรมไ ้อย่างเท่าเทียมกัน โ ยไม่มีใครถูกทิงงไว้
ข้างมลัง 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสม ุลระมว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแว ล้อม โ ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โ ย
ประกอบ ้วย 6 ยุทธศาสตร์ ไ ้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โ ยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้ามมายและประเ ็นการพัฒนา  ังนีง 
 1.1.4 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านความมั่นคง มีเป้ามมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริมารจั การสภาวะแว ล้อมของประเทศใม้มีความมั่นคง ปลอ ภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระ ับ ตังงแต่ระ ับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนา ใมญ่ใม้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไ ้ทุกรูปแบบ และทุกระ ับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญมา ้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิ ขึงนในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญมาแบบบูรณาการทังงกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพืงนฐานของมลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอืงออ านวยประโยชน์ต่อการ
  าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ้านอื่น ๆ ใม้สามารถขับเคลื่อนไปไ ้ตามทิศทางและเป้ามมายที่ก ามน  
 1.1.4 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ามมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระ ับศักยภาพของประเทศในมลากมลายมิติ บนพืงนฐานแนวคิ  3 ประการ ไ ้แก่ (1) “ต่อยอ อ ีต” โ ยมอง
กลับไปที่รากเมง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุ เ ่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
มลากมลาย รวมทังงความไ ้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน ้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใม้สอ รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใมม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพืงนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทังงโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพืงนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ิจิทัล และการปรับสภาพแว ล้อมใม้เอืงอต่อการพัฒนาอุตสามกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สร้างคุณค่าใมม่ในอนาคต”  ้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใมม่รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลา  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพืงนฐานของการต่อ
ยอ อ ีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทังงการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใม้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายไ ้
และการจ้างงานใมม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระ ับรายไ ้และการกิน ี
อยู่ ี รวมถึงการเพิ่มขึงนของคนชังนกลางและล ความเมลื่อมลง าของคนในประเทศไ ้ในคราวเ ียวกัน 
 1.1.4 (3) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ามมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใม้เป็นคน ี เก่ง และมีคุณภาพ โ ยคนไทยมีความพร้อมทังงกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ ีรอบ ้านและมีสุขภาวะที่ ีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิ ชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อ ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมือง ีของชาติ มีมลักคิ ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอ ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิ  ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใมม่และอ่ืน ๆ โ ยมีสัมมาชีพตามความถนั ของตนเอง 
 1.1.4 (4) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ามมายการพัฒนาที่ใม้
ความส าคัญกับการ ึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทังงภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โ ย
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การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิ ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิ ชอบ
ไปสู่กลไกบริมารราชการแผ่น ินในระ ับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจั การตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทังงในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแว ล้อมใม้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมใม้นานที่สุ  โ ยรัฐใม้มลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัส ิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 1.1.4 (5) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อมมีเป้ามมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน า ไปสู่การบรรลุเป้ามมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทังง ้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแว ล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นมุ้นส่วนความร่วมมือระมว่างกันทังงภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พืงนที่เป็น
ตัวตังงในการก ามน กลยุทธ์และแผนงานและการใม้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไ ้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงใม้มากที่สุ 
เท่าท่ีจะเป็นไปไ ้ โ ยเป็นการ  าเนินการบนพืงนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแว ล้อม และ
คุณภาพชีวิตโ ยใม้ความส าคัญกับการสร้างสม ุลทังง 3  ้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 1.1.4 (6) ยุทธศาสตร์ชาติ ้านการปรับสม ุลและพัฒนาระบบการบริมารจั การภาครัฐมีเป้ามมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึ มลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โ ย
ภาครัฐต้องมีขนา ที่เมมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทมน่วยงานของรัฐที่ท ามน้าที่ในการก ากับมรือใน
การใม้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึ มลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานใม้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวใม้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอ เวลา โ ยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนา ใมญ่ ระบบการท างานที่เป็น ิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบไ ้กับมาตรฐานสากล รวมทังงมีลักษณะเปิ กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิ 
โอกาสใม้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนไ ้อย่างสะ วก รว เร็ว และ
โปร่งใส โ ยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิงนเชิง นอกจากนังน กฎมมายต้องมีความชั เจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การล ความเมลื่อมลง าและเอืงอต่อการพัฒนา 
โ ยกระบวนการยุติธรรมมีการบริมารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติ ธรรมตาม
มลักนิติธรรม 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ังนังน ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระ ับประเทศไทยใม้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน  ้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โ ยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ามมายอนาคตประเทศ
ไทยในปี 2579 ซึ่งก ามน ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนอง
วัตถุประสงค์และเป้ามมายการพัฒนาที่ก ามน ภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนีงไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแว ล้อมการพัฒนาทังงจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชีงถึงจุ แข็งและจุ อ่อนของประเทศ และการ
สะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลัก ันขับเคลื่อนใม้การพัฒนาใน ้านต่างๆ บรรลุผลไ ้ในระยะเวลา 5 
ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทังงนีงโ ยไ ้ค านึงถึงการต่อยอ ใม้เกิ ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป  ังนังน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก ามน วัตถุประสงค์และ
เป้ามมายรวมของการพัฒนาไ ้  ังนีง 
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 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือวางรากฐานใม้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ ี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โ ยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ ี ครอบครัวอบอุ่น ตลอ จนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองไ ้ต่อเนื่องตลอ ชีวิต 
 1.2 เพ่ือใม้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไ ้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ ้อยโอกาสไ ้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทังงชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองไ ้ 
 1.3 เพ่ือใม้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันไ ้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเ ิมและขยายฐานใมม่โ ยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึงน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมัน่คงทางพลังงาน อามาร และนง า 
 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแว ล้อมใม้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแว ล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ ีของประชาชน 
 1.5 เ พ่ือใม้การบริมารราชการแผ่น ินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง  
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 1.6 เพ่ือใม้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโ ยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระ ับ
ฐานการผลิตและบริการเ ิมและขยายฐานการผลิตและบริการใมม่ 
 1.7 เพ่ือผลัก ันใม้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทังงในระ ับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติไ ้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทังงใม้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ใน ้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทังงในระ ับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

 2. เป้าหมายรวม 
เพ่ือใม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ังกล่าว ไ ้ก ามน เป้ามมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบ ้วย 
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทั ฐานที่ ีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวไ ้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิ ชอบและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ ี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย 
 2.2 ความเมลื่อมล้าทาง ้านรายไ ้และความยากจนล ลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลุ่มท่ีมีรายไ ้ต่ าสุ ร้อยละ 40 มีรายไ ้เพ่ิมขึงนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันไ ้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ ิจิทัล 
มีผู้ประกอบการรุ่นใมม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนา กลางและขนา เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและใม้บริการจากฐาน
รายไ ้เ ิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึงน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชังนสูงใมม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแว ล้อมและชุมชน รวมทังงกระจายฐานการผลิตและการใม้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือล ความเมลื่อมล้า โ ยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอืงอต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแว ล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม มีความ
มั่นคงทางอามาร พลังงาน และนง า โ ยเพ่ิมพืงนที่ป่าไม้ใม้ไ ้ร้อยละ 40 ของพืงนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสม ุลของ
ระบบนิเวศ ล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับ
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การปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณมรือสั ส่วนของขยะมูลฝอยที่ไ ้รับการจั การอย่างถูกมลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึงน และ
รักษาคุณภาพนง าและคุณภาพอากาศในพืงนที่วิกฤตใม้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอ ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ ี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขั แย้งทางอุ มการณ์และความคิ ในสังคมล ลงปัญมาอาชญากรรมล ลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลั และการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ล ลงมีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก ามน บรรทั ฐานระมว่าง
ประเทศ เกิ ความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ม่วงโซ่มูลค่า เป็นมุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึงน 
 2.6 มีระบบบริมารจั การภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบไ ้ กระจายอ านาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใม้บริการซึ่งภาคเอกชน  าเนินการแทนไ ้ ีกว่าล ลง เพ่ิมการใช้ระบบ
 ิจิทัลในการใม้บริการ ปัญมาคอร์รัปชั่นล ลง และการบริมารจั การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึงน 
โ ยอัน ับประสิทธิภาพภาครัฐที่จั ทาโ ยสถาบันการจั การนานาชาติและอัน ับความยากง่ายในการ  าเนินธุรกิจ
ในประเทศ ีขึงน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึงน และ ัชนีการรับรู้การ
ทุจริต ีขึงน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวไ ้ทันกับยุค ิจิทัลเพ่ิมขึงน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างความเป็นธรรมและล ความเมลื่อมลง าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไ ้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่   การเสริมสร้างความมั่นคงแม่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  การบริมารจั การในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาโครงสร้างพืงนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาภาค เมือง และพืงนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ความร่วมมือระมว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
        ( ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  สมุทรสาคร ) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้นเพ่ือเป็นฐานการผลิตอุตสามกรรมอามาร การแปรรูปการเกษตร
และประมง และอุตสามกรรมเมล็กต้นนง า ซึ่งเป็นแมล่งจ้างงานที่โ  เ ่น 
 - ภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อการกสรพัฒนากลุ่มจังมวั  
 -  การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าใม้เกิ ปัญมาผลกระทบต่อสิ่งแว ล้อมซึ่งมีแมล่งก าเนิ จาก
ภาคอุตสามกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคครัวเรือนโ ยเฉพาะนง าเสียของแม่นง าสายมลักและขยะ 
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 - ความท้าทายต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรว เร็วของเมืองและแมล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 2. ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 
 - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนปลอ ภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
 - จั ท ายุทธศาสตร์การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 - การรวมกลุ่มเกษตรและการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 - การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสามกรรม 
 - การพัฒนาเมืองชายแ นและโครงสร้างพืงนฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและอุตสามกรรมชายแ น 
 - การจั การทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการรวมทังงการล ผลกระทบและป้องกันการกั เซาะชายฝั่ง
ทะเล 
 - การวางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังมวั  
 3. ภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 ขนา เศรษฐกิจของกลุ่มจังมวั สูงกว่าค่ากลาง โ ยส่วนใมญ่มาจากขนา เศรษฐกิจสาขาอุตสามกรรมซึ่งสูง
กว่าค่ากลางของประเทศมาก ในขณะที่เศรษฐกิจภาคกลางเกษตรและบริการต่ ากว่าค่ากลางโ ยเฉพาะภาค
การเกษตรต่ ากว่าค่ากลางเกือบครึ่งมนึ่ง ส ามรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า เนื่องจากภาค
การเกษตรและสาขาอุตสามกรรมเกิ การม ตัว นอกจากนีงยังมีปัญมาใน ้านการผลิตภาพแรงที่ม ตัวลงจากปีที่
ผ่านมา 
ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส าคัญ                                   

1). การปรับโครงสร้างการสร้างผลิตใม้เกิ การสม ุล โ ยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงการผลิตระมว่างภาค
เกษตรกับอุตสามกรรม เพ่ือใม้เกิ การพัฒนาภาคเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาอุสามกรรม 

2). การพัฒนาการเกษตรและอุตสามกรรมอย่างยั่งยืน โ ยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสามกรรมที่
ปลอ ภัยและมีคุณภาพเพ่ือการส่งออก ไ ้แก่ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรใม้เป็นที่ยอมรับในระ ับ
สากลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสามกรรมใม้สะอา และปลอ ภัย รวมทังงพัฒนาระบบการบริมารจั การของ
เสียและมลพิษจากการประกอบอุตสามกรรมใม้มีประสิทธิภาพเพ่ือล ผลกระทบต่อส่งแว ล้อม เป็นต้น 

3). การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานใม้มีทักษะฝีมือและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 

   4. ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

ตัวชี้วัด ประเทศ กลางล่าง 2 หน่วย 

ขนา เศรษฐกิจของกลุ่มจังมวั  352,907.20 446,301.20 ล้านบาท 
ขนา เศรษฐกิจภาคเกษตร 76,498.83 39,690.56 ล้านบาท 
ขนา เศรษฐกิจภาคการบริการ 188,181.68 165,171.28 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังมวั  1.03 -1.43 ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 0.03 -9.03 ร้อยละ 
การขยายตัวภาคอุตสามกรรม 0.24 -2.16 ร้อยละ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังมวั เฉลี่ยต่อมัว 111,172.39 227,358.96 บาท/คน 
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ผลิตภาพแรงงาน 110,622.02 332,958.69 บาท/คน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 0.70 -0.6 ร้อยละ 
อัตราการว่างงาน 0.83 0.57 ร้อยละ 
รายไ ้การท่องเที่ยว 20,405.19 44,716.94 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายไ ้การท่องเที่ยว 13.10 25.24 ร้อยละ 
  
 5. วิสัยทัศน์ ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด พันธกิจ เป้าประสงค์รวม  

1)  วิสัยทัศน์ 
เป็นการผลิตและการบริการในภาคการเกษตร อุตสามกรรม อามาร การท่องเที่ยว ที่ไ ้มาตรฐานและเป็น

มิตรต่อสิ่งแว ล้อม 
2)  ความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 

(1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นง าและสร้างแมล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นง าใม้คงความอุ มสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

(2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร อามารและอุตสามกรรมอย่างปลอ ภัยและไ ้มาตรฐาน 
(3) ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพืงนที่เศรษฐกิจใม้ครอบคลุม 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญมาพืงนที่ชายฝั่งทะเลถูกกั เซาะของกลุ่มจังมวั ภาคกลางตอนล่าง 2 

3)  พันธกิจ 
(1)  สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์นง า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสามกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
(2) เพ่ิมผลผลิต ้านการเกษตร อามารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสามกรรมและอามารใม้มีคุณภาพปลอ ภัยและไ ้มาตรฐาน 
(4) สร้างระบบเชื่อม ยงแมล่งท่องเที่ยว พืงนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแ น 
(5) ล ความรุนแรงปัญมาการกั เซาะชายฝั่ง 

4)  เป้าประสงค์รวม 
(1) โครงสร้างพืงนฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 
(2) ทรัพยากรสัตว์นง าที่เพ่ิมขึงน 
(3) สินค้าเกษตร อามารมีคุณภาพปลอ ภัย และไ ้มาตรฐานสากล 
(4) รายไ ้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มขึงน 
(5) การกั เซาะชายฝั่งทะเลที่ไ ้รับการแก้ไขอย่างเมมาะสมกับสภาพพืงนที ่
(6) สินค้าอุตสามกรรมสามารถแข่งขันไ ้และมีมาตรฐานสากล 

 

6.  การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1)  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
2)  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืงนฐานและศักยภาพสินค้า  และบริการ เพ่ือการท่องเที่ยว 

การค้า และพืงนที่ทางเศรษฐกิจ 
3)  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแว ล้อม 
4)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  เพ่ิมศักยภาพอุตสามกรรม ้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 
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1.4  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพ.ศ.2561-2565 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
  เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มมายถึง จังมวั เพชรบุรีมีการเติบโตของรายไ ้จากการเพ่ิมขึงน
ของอุตสามกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระ ับชุมชนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายไ ้ โ ยยึ มลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจ
พอเพียงทั่วทังงจังมวั  
  เมืองน่าอยู่ มมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ มสมบูรณ์  ินและนง าเมมาะกับการเกษตร 
เป็นเมืองสิ่งแว ล้อม ี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ ีคือ สังคมอุ มปัญญา สังคมเอืงออาทรต่อกันสังคมแม่ง
โอกาสส ามรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแม่งความเกืงอกูลแบ่งปัน 
เป็นต้นแบบสังคมแม่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระ ับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ี ้วยมลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพ่ึงตนเองไ  ้
  เมืองน่ากิน มมายถึง จังมวั มีความอุ มสมบูรณ์ของแมล่งอามาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคง
ทางอามารสูง วัฒนธรรมและอามารการกินสามารถสร้างรายไ ้ สร้างงานอาชีพใม้กับชุมชน 
  เมืองน่าเที่ยว มมายถึง จังมวั เพชรบุรีมีความโ  เ ่นของการจั การอุตสามกรรมการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศใน ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยว
เชิงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราช  าริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และศาสนา 

 พันธกิจ (Mission) 
  1. เสริมสร้างขี ความสามารถของจังมวั รองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อมและ
สร้างรายไ ้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังมวั  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสามกรรมก้าวมน้าแบบครบวงจรใม้มี
ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 
  4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ใม้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวไ ้อย่างมีศักยภาพในการจั การ
ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอ ภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
  5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม และการบริมารจั การ โ ยการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วน 
  6. พัฒนาโครงสร้างพืงนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมความม่ันคง และคุณภาพชีวิต 
  7. พัฒนาระบบการบริมารจั การภาครัฐใม้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขี สมรรถนะ 
บุคลากรภาครัฐทุกระ ับใม้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังมวั  และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ” 
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  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระ ับจังมวั ใน ้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
  2. การกระจายรายไ ้มีความเท่าเทียมกันมากขึงน บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทังงจังมวั  ความเมลื่อมลง าทางเศรษฐกิจและสังคมล ลง 
  3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึ มลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
  าเนินชีวิต มีความสุข มีขี ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไ ้สูง 
  4. จังมวั เพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสม ุลระมว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว ล้ อมมีขี 
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริมารจั การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม และการบริมารจั การนง าใม้สม ุล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการ 
ให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
  1. การพัฒนาความม่ังคั่ง ้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร
แบบครบวงจร 
  2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองไ ้ ้วยศาสตร์
พระราชา 
  3. การบริมารจั การทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแว ล้อม อย่างสม ุลและยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1 เพชรบุรีมีความเติบโตทาง ้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไ ้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและ
รายไ ้ที่ม่ันคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
  2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังมวั  สะ วก ปลอ ภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา 
  3 อุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระมว่างจังมวั  กลุ่มจังมวั 
ยกระ ับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
  4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตร 
สามารถสร้างรายไ ้ใม้กับจังมวั  สร้างงาน อาชีพ และรายไ ้แก่ชุมชน ประชาชน 
  5 ภาครัฐมีความพร้อมในการมนุนเสริมการพัฒนาโมเ ลเศรษฐกิจ 4.0 
  6 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพ ี ปัญมาความไม่ปลอ ภัย ปัญมาสังคมของจังมวั ในทุก
 ้านล ลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้ามมายการพัฒนาของประเทศ 
  7 เพชรบุรีเมืองแม่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังมวั เพชรบุรีมีความ
พร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของระเทศ 
  8 มมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิต ้วยมลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึงนอย่างต่อเนื่อง 
  9 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริมารจั การมีธรรมาภิบาล การบริการ
ขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังมวั พัฒนาสู่สากล 
  10 พืงนที่ป่าเพ่ิมมากขึงน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ มสมบูรณ์ ปัญมาภัยทางธรรมชาติล ลง 
อย่างต่อเนื่อง 
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  11 จังมวั เพชรบุรีมี ิน นง า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อมที่เอืงอต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ 
  12 การบริมารจั การภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทกภาคส่วนมีส่วนร่วม จนสามารถล 
ปัญมาไ ้อย่างต่อเนื่อง 
  13 จังมวั เพชรบุรีมีสิ่งแว ล้อมที่มี สามารถจั การปัญมาทางสิ่งแว ล้อมไ ้ทั่วทุกพืงนที่ 
  14 จังมวั มีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจั การพลังงานเพ่ือล ต้นทุนทางการเกษตรและมนุน
เสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ีแก่ประชาชน 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
  1 ยกระ ับการค้าการลงทุน การบริการของจังมวั รองรับการเติบโตของเมือง การเปิ ประชาคม
อาเซียนและการขยายตัวของเมืองมลวง และปริมณฑล 
  2 พัฒนาโครงสร้างพืงนฐาน และสาธารณูปโภคของจังมวั  รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาเมือง 
  3 พัฒนาอุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันไ ้ 
  4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสามกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแว ล้อม 
  5 พัฒนาสภาพแว ล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติ และการเติบโต
สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  6 พัฒนาการบริการแม่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเ ลเศรษฐกิจไทยแลน ์ 4.0 และรองรับสังคม
 ิจิทัล 
  7 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัส ิการชุมชน ทุนชุมชน
สวัส ิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองไ ้ 
  8 เสริมสร้างความพร้อมของจังมวั ใม้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแม่งการเรียนรู้ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  9 เสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย ้วยกลไกชุมชน มมู่บ้าน และการบูรณาการ
ภาครัฐเพื่อความม่ันคงของพืงนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
  10 พัฒนาบริการรัฐล ความเมลื่อมลง าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจ
แม่งรัฐทั่วทุกพืงนที ่
  11 สร้างเมืองแม่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพ ี และอยู่ ีมีสุข ้านกลไกชุมชน และ
ความฉลา รู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
  12 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในมน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สั งคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง
โปร่งใส 
  13 พัฒนากระบวนการจั การและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อมใม้
ยั่งยืนตลอ ทังงต้นนง า กลางนง า ปลายนง า 
  14 พัฒนาระบบการบริมารจั การสาธารณภัยใม้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
การ ูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
  15 พัฒนาสภาพแว ล้อมเมืองใม้น่าอยู่ สะอา  ร่มรื่น  ้วยธรรมชาติ และการจั การในระ ับ
สากล 
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  16 ส่งเสริมการจั การพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การพัฒนาความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ  
   และการเกษตรแบบครบวงจร 

เป้าประสงค์ 
   1.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทาง ้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไ ้สู่ชุมชนประชาชนมี
อาชีพและรายไ ้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง 
   1.2 การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังมวั  สะ วก ปลอ ภัยเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวและการพัฒนา 
   1.3 อุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระมว่างจังมวั  กลุ่ม
จังมวั  ยกระ ับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ 
   1.4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าทางการ
เกษตร สามารถสร้างรายไ ้ใม้กับจังมวั  สร้างงานอาชีพ และรายไ ้แก่ชุมชน ประชาชน 
   1.5 ภาครัฐมีความพร้อมในการมนุนเสริมการพัฒนาโมเ ลเศรษฐกิจ 4.0 
 ตัวช้ีวัด 

  1.1 จ านวนรายไ ้เฉลี่ยต่อมัวของประชาชน 
  1.2 จ านวนรายไ ้จากการจ ามน่ายผลิตภัณฑ์OTOP 
  1.3 จ านวนเส้นทางที่ไ ้รับการพัฒนาเพ่ือการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังมวั  
  1.4 จ านวนรายไ ้จากการท่องเที่ยวของจังมวั  
  1.5 จ านวนรายไ ้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมลักของจังมวั  (ผลไม้) 
  1.6 จ านวนส่วนราชการที่พัฒนานวัตกรรมการบริการประชาชนบนระบบ ิจิทัล 
กลยุทธ์ 

   1.1 ยกระ ับการค้าการลงทุน การบริการของจังมวั รองรับการเติบโตของเมือง การเปิ 
ประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองมลวง และปริมณฑล 
   1.2 พัฒนาโครงสร้างพืงนฐาน และสาธารณูปโภคของจังมวั  รองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 
   1.3 พัฒนาอุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และแข่งขันไ ้ 
   1.4 พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสามกรรมการเกษตร และการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 
   1.5 พัฒนาสภาพแว ล้อมเมืองรองรับการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเมืองกับนานาชาติ และ
การเติบโตสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
   1.6 พัฒนาการบริการแม่งรัฐรองรับการขับเคลื่อนโมเ ลเศรษฐกิจไทยแลน ์ 4.0 และ
รองรับสังคม ิจิทัล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์    การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ 
   ด้วยศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ 
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   2.1 เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพ ี ปัญมาความไม่ปลอ ภัย ปัญมาสังคมของ
จังมวั ในทุก ้านล ลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้ามมายการพัฒนาของประเทศ 
   2.2 เพชรบุรีเมืองแม่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังมวั 
เพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีพอเพียงของระเทศ 
   2.3 มมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิต ้วยมลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึงนอย่างต่อเนื่อง 
   2.4 องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริมารจั การมีธรรมาภิบาล 
การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังมวั พัฒนาสู่สากล 
 ตัวช้ีวัด 
   2.1 จ านวนมมู่บ้านสุขภาพ ี เข้มแข็ง 
   2.2 จ านวนประชาชนที่ไ ้รับการพัฒนาสมรรถนะสากล 
   2.3 จ านวนเยาวชนอัจฉริยะคนเพชรบุรีแม่งอนาคต 
   2.4 จ านวนคนจนที่ไ ้รับการพัฒนาจนมลุ พ้นความจน และพ่ึงพาตนเองไ   
   2.5 จ านวนมมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง 
   2.6 จ านวนมน่วยงานรัฐของจังมวั ที่มีการบริการประชาชนผ่านระบบ ิจิทัล 
   2.7 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของมน่วยงานรัฐ 
   2.8 จ านวนข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

กลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัส ิการชุมชน 
ทุนชุมชนสวัส ิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองไ ้ 
   2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังมวั ใม้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแม่งการเรียนรู้ พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
   2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ้วยกลไกชุมชน มมู่บ้าน และการบูร
ณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของพืงนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
   2.4 พัฒนาบริการรัฐล ความเมลื่อมลง าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของ
ภารกิจแม่งรัฐทั่วทุกพืงนที่ 
   2.5 สร้างเมืองแม่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพ ี และอยู่ ีมีสุข ้านกลไก
ชุมชน และความฉลา รู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
   2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในมน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีที่
ซื่อตรง โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

   3.1 พืงนที่ป่าเพ่ิมมากขึงน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ มสมบูรณ์ปัญมาภัยทางธรรมชาติ
ล ลง อย่างต่อเนื่อง 
   3.2 จังมวั เพชรบุรีมี ิน นง า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อมที่เอืงอต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ 
   3.3 การบริมารจั การภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จน
สามารถล ปัญมาไ ้อย่างต่อเนื่อง 
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   3.4 จังมวั เพชรบุรีมีสิ่งแว ล้อมที่มี สามารถจั การปัญมาทางสิ่งแว ล้อมไ ้ทั่วทุกพืงนที่ 
   3.5 จังมวั มีศักยภาพทางพลังงาน สามารถจั การพลังงานเพ่ือล ต้นทุนทางการเกษตร
และมนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ีแก่ประชาชน 
 ตัวช้ีวัด 
   3.1 จ านวนพืงนที่ป่าท่ีไ ้รับการปลูกเพ่ิม 
   3.2 ร้อยละมมู่บ้านที่มีระบบการจั การภัยแล้ง ภัยนง าท่วม และภัยธรรมชาติอย่าง
เข้มแข็ง 
   3.3 ร้อยละการล ลงของปริมาณขยะตกค้างทั่วทังงจังมวั  
   3.4 จ านวนแมล่งพลังงานท แทนของจังมวั ที่สร้างสรรค์โ ยชุมชน 

กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนากระบวนการจั การและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อมใม้ยั่งยืนตลอ ทังงต้นนง ากลางนง า ปลายนง า 
   3.2 พัฒนาระบบการบริมารจั การสาธารณภัยใม้มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการ ูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
   3.3 พัฒนาสภาพแว ล้อมเมืองใม้น่าอยู่ สะอา  ร่มรื่น  ้วยธรรมชาติ และการจั การใน
ระ ับสากล 
   3.4 ส่งเสริมการจั การพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการ
พัฒนาเศรษฐกจิและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 
 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบุรี  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านโครงสร้างพืงนฐาน 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านการจั ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ พอเ พียง  

และการท่องเที่ยว 
  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านการบริมารจั การและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแว ล้อม 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ้านกระบวนการบริมารจั การที่ ีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         แนวทางการพัฒนา 
 งาน ้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนง า 

พัฒนาระบบจราจร 
 งาน ้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแมล่งนง า คูคลอง และระบบชลประทาน 
 งาน ้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
           แนวทางการพัฒนา 

 งาน ้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใม้กับประชาชน 
 งาน ้านการศึกษา 
 งาน ้านการสาธารณสุข 
 งาน ้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
 ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 

 งาน ้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 งาน ้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งาน ้านแก้ไขป้องกันปัญมายาเสพติ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง  และการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
 งาน ้านการส่งเสริมการลงทุน 
 งาน ้านการพาณิชกรรม 
 งาน ้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 งาน ้านการท่องเที่ยว 
 ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 งาน ้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม 
 งาน ้านการจั การขยะในชุมชน 
 งาน ้านการส่งเสริมใม้เกิ การผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 
 ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 งาน ้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณสถาน โบรานวัตถุ 

 ฯลฯ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
 งาน ้านการพัฒนาการบริมารจั การที่ ีในองค์กร 
 งาน ้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
 งาน ่านการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
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“เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน” 

 งาน ้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 งาน ้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 งาน ้านการปรับปรุงและพัฒนารายไ ้ 
 งาน ้านการส่งเสริมค่านิยม12 ประการ 
 ฯลฯ 

1.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 วิสัยทัศน์  

 
 
 

 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  การพัฒนาโครงสร้างพืงนฐานและการพัฒนาเมือง เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพืงนที่ รวมทังงการยกระ ับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ังนังน แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแมลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ โครงข่ายการคมนาคม 
และการเชื่อมต่อ ภายในพืงนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม ใม้เมมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนและ
การขยายตัวของชุมชน และมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในบริเวณพืงนที่ส าคัญของเมือง 

 เป้าประสงค์  
1.มีถนนที่ไ ้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อภายในพืงนที่เทศบาลต าบลบ้านแมลมอย่างเมมาะสมกับ

กิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน 
2.เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  

 ตัวช้ีวัด    
1.ร้อยละของถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมที่ก่อสร้างและปรับปรุงใม้ไ ้มาตรฐานทางมลวง

ท้องถิ่นและไ ้รับการขึงนทะเบียนเป็นทางมลวงท้องถิ่น 
  2.ร้อยละของพืงนที่สาธารณะในเขตเทศบาลที่ไ ้รับการปรับปรุง ูแลใม้มีความสะอา ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง    

 ค่าเป้าหมาย 
 ถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม จ านวน 92 สาย 
 กลยุทธ์  

         1.พัฒนาสภาพพืงนผิวจราจรใม้ไ ้มาตรฐาน มีระบบระบายนง า ทางเท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
         2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพืงนที่ส าคัญ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
- เป็นเมืองที่สัญจรไปมาสะ วกและปลอ ภัย 

  - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  - เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังมวั เพชรบุรี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่ง ้านเศรษฐกิจจกฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และ
การเกษตรแบบครบวงจร 
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 แนวทางที่ 1.2  พัฒนาโครงสร้างพืงนฐาน และสาธารณูปโภคของจังมวั  รองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง 

 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังมวั เพชรบุรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ้านโครงสร้างพืงนฐาน 

  แนวทางการพัฒนางาน ้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายนง า พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใม้ความส าคัญกับการพัฒนาคนใม้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะ
ในการ  ารงชีวิตอย่างเมมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยื นสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพมีความเข้มแข็ง ้วยมลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
แมลม (พ.ศ.2561 - 2565)  จึงเน้นการพัฒนาโ ยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตังงแต่ระ ับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน ใม้
สามารถจั การความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์  
  1.คนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ีและมีความสุข   

ตัวช้ีวัด            
  1.สั ส่วนที่ล ลงของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
  2.ร้อยละของประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลมที่ตอบแบบสอบถาม
ว่ามชีีวิตความเป็นอยู่ที่ ีและมีความสุข 
  ค่าเป้าหมาย  
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  จ านวน 4,170 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เ ือนพฤษภาคม  
2562) 
  กลยุทธ์   
  1.การพัฒนาคนสู่สังคมแม่งการเรียนรู้ตลอ ชีวิตอย่างยั่งยืน 
  2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึกและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.การสร้างอาชีพใม้กับประชาชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  6.การเสริมสร้างความปลอ ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  - เป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังมวั เพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองไ ้
 ้วยศาสตร์พระราชา 
  แนวทางที่ 2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัส ิการ
ชุมชน ทุนชุมชนสวัส ิการสังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พ่ึงตนเองไ ้ 
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  แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังมวั ใม้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแม่งการเรียนรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  แนวทางที่ 2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ้วยกลไกชุมชน มมู่บ้าน และการ 
บูรณาการภาครัฐเพ่ือความมั่นคงของพืงนที่แบบเข้มข้น และทันสมัย 
  แนวทางที่ 2.4 พัฒนาบริการรัฐล ความเมลื่อมลง าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก
ของภารกิจแม่งรัฐทั่วทุกพืงนที่ 
  แนวทางที่ 2.5 สร้างเมืองแม่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพ ี และอยู่ ีมีสุข ้านกลไก
ชุมชน และความฉลา รู้ของตนเองอย่างเท่าทัน 
  แนวทางท่ี2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในมน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรี
ที่ซื่อตรง โปร่งใส    

 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังมวั เพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนางาน ้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใม้กับประชาชน งาน ้านสวัส ิการ
สังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ ้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอ ส์) งาน ้านการศึกษา งาน ้านการสาธารณสุข งาน ้านส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ้านการจั ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนางาน ้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งาน ้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งาน ้านการแก้ไขและป้องกันปัญมายาเสพติ  

ยุทธศาสตร์ที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อมโ ยเฉพาะแม่นง าล าคลองในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แมลม ที่ประสบภาวะตืงนเขิน การลุกลง า การทิงงขยะลงแม่นง าล าคลอง ในแม่นง าล าคลองท าใม้นง าในแม่นง าล าคลอง มี
คุณภาพต่ ากระทบต่ออาชีพประมงพืงนบ้านและการระบายนง าในฤ ูนง ามลาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และต้นทุนทางเศรษฐกิจใน ้านอาชีพประมงพืงนบ้าน  ั งนังน  แผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
บ้านแมลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโ ยเฉพาะแม่นง าล าคลอง เพ่ือใม้มี
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริมารจั การขยะที่เมมาะสมและถูกวิธี 

เป้าประสงค์  
1.สร้างคุณภาพสิ่งแว ล้อมที่ ี ล มลพิษและล ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

 ตัวช้ีวัด    
  1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมคั แยกขยะ 
  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึงนของปริมาณขยะที่ไ ้จากการคั แยกขยะ 
  3.เกณฑ์ ีที่เพ่ิมขึงนของคุณภาพนง าในแม่นง าเพชรบุรีช่วงที่ไมลผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม 
  4.ร้อยละที่ล ลงของจ านวนครัวเรือนที่รุกลง าแม่นง าล าคลอง 

ค่าเป้าหมาย  
  ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแมลม  จ านวน 4,170 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เ ือนพฤษภาคม  
2562) 
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 กลยุทธ์   
  1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแว ล้อม 
  2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เป็นเมืองปลอ มลพิษและมีสิ่งแว ล้อม ี 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังมวั เพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริมารจั การทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแว ล้อม อย่างสม ุลและยั่งยืน 
  แนวทางที่ 3.1 พัฒนากระบวนการจั การและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อมใม้ยั่งยืนตลอ ทังงต้นนง ากลางนง า ปลายนง า 
  แนวทางที่ 3.3 พัฒนาสภาพแว ล้อมเมืองใม้น่าอยู่ สะอา  ร่มรื่น  ้วยธรรมชาติ และการจั การ
ในระ ับสากล 
  แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมการจั การพลังงานที่ยั่งยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่ารองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 

     เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังมวั เพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ้านการบริมารจั การและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อม 
  แนวทางการพัฒนางาน ้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ล้อม งาน ้านการ
จั การขยะในชุมชน งาน ้านการส่งเสริมใม้เกิ การผลิต การบริการ การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  การบริมารจั การองค์กรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม การ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศในทุกระ ับและทุก ้ าน  ั งนังน  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแมลม  
(พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริมารจั การองค์กรเทศบาลใม้เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญมาและความต้องการของประชาชนไ ้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิ ชอบ โปร่งใส ตรวจสอบไ ้อย่างเป็น
ธรรม และเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริมารจั การ การตั สินใจในการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาล 

เป้าประสงค์  
  1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแมลม 

 ตัวช้ีวัด    
  1.ร้อยละที่ล ลงของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึงนของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ไ ้  าเนินการแก้ไขปัญมาอย่างเป็นระบบ โ ยมี
ขังนตอนและระยะเวลาที่ชั เจน 
 ค่าเป้าหมาย 
  ส่วนการงานและบุคลากรในสังกั เทศบาล จ านวน 169 คน 
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 กลยุทธ์   
  1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
  2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
  3.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4.การสร้างระบบตรวจสอบ ติ ตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
  เทศบาลต าบลบ้านแมลมเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริมารจั การ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังมวั เพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองไ ้
 ้วยศาสตร์พระราชา 
  แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความพร้อมของจังมวั ใม้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแม่งการเรียนรู้ พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
  แนวทางที่ 2.4 พัฒนาบริการรัฐล ความเมลื่อมลง าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของ
ภารกิจแม่งรัฐทั่วทุกพืงนที่ 
  แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในมน่วยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์สังคมเพชรบุรีที่
ซื่อตรง โปร่งใส 
  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังมวั เพชรบุรี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริมารจั การที่ ีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนางาน ้านการบริมารจั การที่ ีในองค์กร งาน ้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการป้องกันการทุจริต งาน ้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร งาน ้านการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน งาน ้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น งาน ้าน
การปรับปรุงและพัฒนารายไ ้ งาน ้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

แผนงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม ประกอบด้วย 
 1 แผนงานบริมารงานงานทั่วไป  
 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 3 แผนงานการศึกษา  
 4 แผนงานสาธารณสุข  
 5 แผนงานสังคมสงเคราะม์  
 6 แผนงานเคมะและชุมชน  
 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 9 แผนงานอุตสามกรรมและการโยธา  
 10 แผนงานงบกลาง 
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ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแขง่ขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแม่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
และยั่งยั่น 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระมว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไ ้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืงนฐานและรบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมล ความ

เมลื่อมลง าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแว ล้อมเพื่อ

การพัมนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การบริมาร
จั การในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังมคมไทย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืงนฐานและศักยภาพ
สินค้าและบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวการและพืงนที่ทาง
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ
อุตสามกรรม ้วยนวัตกรรมและ
แนวคิ เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างต้นทุน
ทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อม 
 

ยุทธศาสตร์     
จังหวัดเพชรบุรี 

1.ยุทธศาสตร์ ้านการเสริมสร้าง
ความม่ันคงสันติสุขและสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืน ้วยมลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.ยุทธศาสตร์ ้านการบริมาร
จั การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อมอย่างสม ุลและยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ ้านการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอามาร
และใม้เติบโตจากฐานการเกษตร
แบบครบวงจร  

4.ยุทธศาสตร์ ้านการพัฒนาเมือง 
การค้า การผลิต การบริการและ
อุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
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ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (ต่อ)  

 ยุทธศาสตร์     
จังหวัดเพชรบุรี 

1.ยุทธศาสตร์ ้านการเสริมสร้าง
ความม่ันคงสันติสุขและสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืน ้วยมลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.ยุทธศาสตร์ ้านการบริมาร
จั การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อมอย่างสม ุลและยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ ้านการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอามาร
และใม้เติบโตจากฐานการเกษตร
แบบครบวงจร  

4.ยุทธศาสตร์ ้านการพัฒนาเมือง 
การค้า การผลิต การบริการและ
อุตสามกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี 

ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พืงนฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ้าน

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริมารจั การที่ ีใน
องค์กรและการมี

ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ้านการจั ระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ้านการบริมารจั การ 

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแว ล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 ้านศิลปะ 

วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืงนฐานและการพัฒนา

การเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การบริมารจั การ
ขยะและการจั การ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแว ล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริมารจั การองค์กร 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การติ ตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 กรอบและแนวทางในการติ ตามและประเมินผล การติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เป็นการติ ตามและประเมินผลความสอ คล้อง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการติ ตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ้  าเนินการตามแผน  าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้ามมาย
การพัฒนาที่ สอ คล้องกับพันธกิจ สามารถน าไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ก ามน มรือไม่ และโครงการพัฒนานังน ประสบผลส าเร็จตามกรอบการประเมินในระ ับใ  โ ยมีขังนตอน ังนีง 
 ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตังงคณะกรรมการติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมมา ไทย      
ว่า ้วยการจั ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
 ังนีง   

ใม้ผู้บริมารท้องถิ่นแต่งตังงคณะกรรมการติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบ ้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคั เลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคั เลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนมน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริมารท้องถิ่นคั เลือกจ านวนสองคน  
4)  มัวมน้าส่วนการบริมารที่คั เลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริมารท้องถิ่นคั เลือกจ านวนสองคน  
โ ยใม้คณะกรรมการเลือกกรรมการมนึ่งคนท ามน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกมนึ่งคน    

ท ามน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ใม้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ใม้มีวาระอยู่ในต าแมน่ง
คราวละสี่ปีและอาจไ ้รับการคั เลือกอีกไ ้ 

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติ ตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก ามน แนวทาง วิธีการในการติ ตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมมา ไทย ว่า ้วยการจั ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   าเนินการติ ตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมมา ไทย ว่า ้วยการจั ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
รายงานผลและเสนอความเม็นซึ่งไ ้จากการติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริมาร

ท้องถิ่นเพ่ือใม้ผู้บริมารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทังงประกาศผลการ
ติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใม้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ เผยภายในสิบม้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเม็น ังกล่าว และต้องปิ ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโ ยอย่างน้อยปี
ละมนึ่งครังงภายในเ ือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมมา ไทย ว่า ้วยการจั ท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 
 
 



60 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าใม้การติ ตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการ  าเนินการติ ตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติ ตามและประเมินผล คณะกรรมการไ ้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแมลม  ังนีง   

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
 แบบที่ 2 แบบติ ตามผลการ  าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจั ท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวั กระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวั ผลเชิงคุณภาพโ ยภาพรวม โ ยไ ้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าใม้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ  าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โ ยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มี ังนีง 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจั ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบวั กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

  าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ามน  
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติ และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอ คล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติ ตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอ คล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  1   แบบช่วยก ากับ การจั ท าแผนการพัฒนาของท้องถิ่นโ ยตนเอง 

ประเ ็นการประเมิน 
มีการ

  าเนินงาน 
ไม่มีการ

  าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจั ตังงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจั ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจั ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจั ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจั ประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจั ตังงคณะกรรมการสนับสนุนการจั ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจั ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจั ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญมาส าคัญของท้องถิ่นมาจั ท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ท าแผน   
9. มีการวิเคราะม์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก ามน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการก ามน เป้าประสงค์   

12. มีการก ามน ตัวชีงวั การพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก ามน ค่าเป้ามมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก ามน กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก ามน จุ ยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก ามน ยุทธศาสตร์ที่สอ คล้องกับยุทธศาสตร์ของจังมวั    
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
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แบบท่ี 2 แบบวั กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แบบสรุปประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแมลมปีงบประมาณ......... 

 
ยุทธศาสตร์

ที ่
โครงการใน
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น รวม

แผน
เพิ่มเติม 

โครงการที่
ได้รับ

จัดสรรงบฯ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
อยู่ในแผน
แต่ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรรแต่

ไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1        
2        
3        
4        

ครุภัณฑ์        
รวม        
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แบบสรุปประเมินผลงบประมาณ/โครงการตามแผนงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ........... 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 

แผนปี .......... 
(จ านวน/โครงการ) 

แผนเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่............) 

(จ านวน/โครงการ) 

รวม 
(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

ได้รับจัดสรรงบฯ  
ปี............. 

(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

1       
2       
3       
4       

ครุภัณฑ์       
รวม       
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สรุปประเมินผลงบประมาณที่น าไปใช้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ปี ............ 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่

งบฯ ในแผน 
พัฒนาฯ รวม 
แผนเพิ่มเติม 

งบฯ ใน 
เทศบัญญัติ / รวม
เงินโอนเหลือจ่าย 

งบฯ ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบฯ ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบฯ ในแผนที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

งบฯ ที่ได้รับ
จัดสรรแต่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบฯ โครงการที่
ยกเลิก 

1        
2        
3        
4        

ครุภัณฑ์        
รวม        
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แบบที่ 3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ  าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                          ภาพรวม โ ยก ามน ใม้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครังง  มลังจากสิงนสุ ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (  )  ชาย  (  )  มญิง 
2.  อายุ  (  )  ต่ ากว่า 20 ปี (  )  20 – 30 ปี    (  )  31 – 40 ปี 

 (  )  41 – 50 ปี  (  )  51 – 60 ปี   (  )  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (  )  ประถมศึกษา (  )  มัธยมศึกษามรือเทียบเท่า (  )  อนุปริญญามรือเทียบเท่า 

 (  )  ปริญญาตรี  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี  (  )  อ่ืนๆ 
4.  อาชีพหลัก (  )  รับราชการ  (  )  เอกชน/รัฐวิสามกิจ  (  )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

 (  )  รับจ้าง  (  )  นักเรียน/นักศึกษา  (  )  เกษตรกร 
 (  )  อ่ืนๆ (ระบุ ).......................................................................................................... . 

ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการ  าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใ  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ใม้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนแส งความคิ เม็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการ  าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิ โอกาสใม้ประชาชนตรวจสอบการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การ  าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก ามน     

7) ผลการ  าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญมาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) การแก้ไขปัญมา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไ ้รับจากการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ส่วนที่ 3   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ใม้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนแส งความคิ เม็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการ  าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิ โอกาสใม้ประชาชนตรวจสอบการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การ  าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก ามน     

7) ผลการ  าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญมาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) การแก้ไขปัญมา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไ ้รับจากการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ใม้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนแส งความคิ เม็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการ  าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิ โอกาสใม้ประชาชนตรวจสอบการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การ  าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก ามน     

7) ผลการ  าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญมาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) การแก้ไขปัญมา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไ ้รับจากการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ใม้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนแส งความคิ เม็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการ  าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิ โอกาสใม้ประชาชนตรวจสอบการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การ  าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก ามน     

7) ผลการ  าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญมาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) การแก้ไขปัญมา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไ ้รับจากการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ใม้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิ โอกาสใม้ประชาชนแส งความคิ เม็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการ  าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิ โอกาสใม้ประชาชนตรวจสอบการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การ  าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก ามน     

7) ผลการ  าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญมาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) การแก้ไขปัญมา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไ ้รับจากการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบ ้วยข้อมูล ังนีง 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับ ้านกายภาพ เช่น ที่ตังงของมมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ ิน ลักษณะของแมล่งนง า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ  า้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตังงฯลฯ 

 
20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับ ้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตังง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติ  การสังคมสงคเ์คราะม์
ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริมารพืงนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสามกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพืงนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นง า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจั เก็บข้อมูลเพื่อการจั ท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
  าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โ ยใช้กระบวนการร่วม
คิ  ร่วมท า ร่วมตั สินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัมา ปรึกษามารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญมาส ามรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจมน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบ ้วยข้อมูล ังนีง 
(1) การวิเคราะม์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอ คล้องยุทธศาสตร์จังมวั  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังมวั  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริมารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแม่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะม์การใช้ผังเมืองรวมมรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิ ขึงนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะม์ทางสังคม เช่น  ้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญมายาเสพติ  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

 (4) การวิเคราะม์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล ้านรายไ ้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะม์สิ่งแว ล้อม พืงนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการมรือสิ่งที่เกิ ขึงน 
การประ ิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแว ล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะม์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการ  าเนินงานไ ้แก่ -Strength  (จุ 
แข็ง)W-Weakness (จุ อ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบ ้วยข้อมูล ังนีง 
สอ คล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแว ล้อมของ
ท้องถิ่น ประเ ็นปัญมาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอ  
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงมลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม่งชาติ และ 
Thailand 4.0  
 
 

60 
(10) 
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3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังมวั  

สอ คล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแว ล้อมของท้องถ่ิน และยทุธศาสตร์จังมวั  และ
เชื่อมโยงมลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังมวั  
 

สอ คล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังมวั  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแม่งชาติ 
แผนการบริมารราชการแผ่น นิ นโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลมลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแส งสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นมรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชั เจน สอ คล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และสัมพนัธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แส งใม้เม็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจมรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจมน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ มรือแส งใม้เม็นถึงความ
ชั เจนในสิง่ที่จะ  าเนนิการใม้บรรลุวิสัยทัศนน์ังน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเ ็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเ ็นกลยุทธ์มีความสอ คล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยทุธ์ที่จะเกิ ขึงน มุ่งมมายสิ่งมนึ่งสิ่ง
ใ ที่ชั เจน 

(5)  

3.7 จุ ยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อใม้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิ จากศักยภาพของพืงนที่จรงิ ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานมรือจุ มุ่งมมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก ามน จุ มุ่งมมายในเร่ืองใ เรื่องมนึ่งมรือแผนงานที่
เกิ จากเป้าประสงค์ ตัวชีงว ั ค่าเป้ามมาย กลยุทธ์ 
จุ ยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชั เจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โ ยระบแุผนงานและความเชื่อง
โยง ังกลา่ว 

(5)  

3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิ ผลผลิต/โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแม่งชาติ ฉบบัที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังมวั  
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังมวั และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะม์กรอบการจั ท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะม์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่ง
น้อยต้องประกอบ ้วยการวิเคราะม์ศักยภาพ ้านเศรษฐกิจ,  ้าน
สังคม,  ้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแว ล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ั ผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวั จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามทีต่ังงเป้ามมายเอาไวม้รือไม่จ านวนที ่ าเนนิการจริง
ตามที่ไ ้ก ามน ไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ  าเนินการไ ้มีจ านวน
เท่าไรสามารถอธิบายไ ้ตามมลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจมน้าที่ทีไ่ ้ก ามน ไว้  
2) วิเคราะม์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
  าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวั ค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่  าเนินการในพืงนที่นังนๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
มรือไม่และเป็นไปตามอ านาจมน้าที่มรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจ
มรือไม่ สิ่งของ วัส ุ ครุภัณฑ์ การ  าเนินการต่างๆ มสีภาพมรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไ ้ตามวัตถุประสงค์
มรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามมลักประสทิธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไ ้รับงบประมาณมา  าเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการมรือมน่วยงาน 
2) วิเคราะม์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
  าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะม์แผนงาน งานที่เกิ จาก ้านต่างๆ มีความสอ คล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจั ท าโครงการพฒันาท้องถิน่โ ยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend มรือมลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีืงนที่ติ ต่อกัน 
2) วิเคราะม์แผนงาน งาน ที่เกิ จาก ้านต่างๆ ที่สอ คล้องกับการ
แก้ไขปัญมาความยากจน มลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชั เจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบ ้วยข้อมูล ังนีง 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  าเนนิการเพื่อใม้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ามน ไว้ 
ชื่อโครงการมีความชั เจน มุ่งไปเรื่องใ เร่ืองมนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ไ ้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก ามน วัตถุประสงค์
สอ คล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ั เจน (clear objective) โครงการต้องก ามน 
วัตถุประสงค์สอ คล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอ คล้อง
กับมลักการและเมตุผล วิธีการ  าเนินงานต้องสอ คล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปไ ้ช ัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้ามมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชั เจนน าไปสู่การตังง
งบประมาณไ ้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากใม้เกิ ขึงนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปใม้ถึง
เป้ามมายต้องชั เจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้มมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้ามมาย พืงนที่  าเนินงาน และ
ระยะเวลา  าเนินงานอธิบายใม้ชั เจนว่าโครงการนีงจะท าที่ไมน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใ และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ามมายของ
โครงการ มากกลุ่มเป้ามมายมีมลายกลุ่ม ใม้บอกชั ลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้ามมายมลายมลัก ใครคือกลุ่มเป้ามมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอ คล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอ คล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแว ล้อม (6) การปรบัสม ลุและพัฒนาระบบการบริมาร
จั การภาครัฐ เพื่อใม้เกิ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(5)  

5.5 เป้ามมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอ คล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แม่งชาติ 
 

โครงการมีความสอ คล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แม่งชาติฉบบัที่ 12 โ ย (1) ย ึมลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึ คนเป็นศนูย์กลางพัฒนา (3) ยึ วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ย ึเป้ามมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ 
มลักการน าไปสูป่ฏิบัติใม้เกิ ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอ ไปสูผ่ลสัมฤทธิท์ี่เป็นเปา้มมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระ ับศักยภาพการแข่งขันและการมลุ พน้กับ
 ักรายไ ้ปานกลางสู่รายไ ้สูง  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การล ความเลื่อมลง าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเปน็เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มติรกับสิ่งแว ล้อม (6) การบริมาร
ราชการแผ่น ินที่มปีระสทิธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.6 โครงการมีความ
สอ คล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะมรือสอ คล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy มรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อน ้วยนวัตกรรม ท าน้อย ไ ้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศ ้วยภาคอุตสามกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน ้วน
เทคโนโลยี ความคิ สรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึงน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็ม ้วยวิทยาการ ความคิ สร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอ 
ความไ ้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น  ้านการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอ คล้อง
กับยุทธศาสตร์จังมวั  
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอ คล้องกับม้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัมวั ที่ไ ้ก าเนิ ขึงน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนมนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังมวั  ซึง่ไม่สามารถ
แยกส่วนใ ส่วนมนึ่งออกจากกันไ ้ นอกจากนีงโครงการพฒันา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่มรือเ ินทางไป ้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จังมวั ที่ไ ้ก ามน ขึงนเป็นปัจจุบนั 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญมาความยากจนมรือ
การเสริมสร้างใม้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้มลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่  าเนินการภายใต้พืงนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน  าเนนิการเองมรือร่วม  าเนินการ เปน็โครงการต่อยอ 
และขยายไ ้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อใม้เกิ ความ
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะใม้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ ้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอ คล้องกับเป้ามมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงมลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจั ท าโครงการไ ้แก่ (1)ความประมยั  (Economy)  
(2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4)ความเมลื่อมลง าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามมลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องใม้สอ คล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามมลักวิชาการทางช่อง มลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก ามน ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก ามน 
ตัวชีงวั  (KPI) และ
สอ คล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คา ว่าจะไ ้รับ 

มีการก ามน ตัวชีงวั ผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวั ไ ้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ไ ้ เช่น การ
ก ามน ความพึงพอใจ การก ามน ร้อยละ การก ามน อันเกิ จาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิ ขึงนสิ่งที่ไ ้รับ (การคา การณ์ คา ว่าจะ
ไ ้รับ) 
 
 
 

(5)  
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5.12 ผลที่คา ว่าจะ
ไ ้รับสอ คล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ไ ้รับเป็นสิ่งที่เกิ ขึงนจริงจากการ  าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอ คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตังงไว้ การไ ้ผลมรือผลที่
เกิ ขึงนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์มรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1)มีความเป็นไปไ ้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการ  าเนินงานตามโครงการ (2)วั และ
ประเมินผล ับของความส าเร็จไ ้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการ  าเนินงาน
อย่างชั เจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุ และสามารถปฏิบัติไ ้ 
(4)เป็นเมตุเป็นผล สอ คล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาไ ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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  ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.ผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้งฯลฯ 

 
20 
(3) 

 
 

3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม 
สงค์เคราะห์ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 0 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธกีาร และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ -Strength  (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 3 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 
 

60 
(10) 

 
10 
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3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยทุธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ นโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และสัมพนัธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่
ที่จะด าเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์  

(5) 5 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูก่ารจัดท าโครงการพฒันา
ท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่องโยงดังกลา่ว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเปน็ไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 7 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10 8 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเปา้หมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สงู  (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เชน่ ดา้นการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ด้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกนักับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เปน็โครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง 
ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1)ความประหยัด 
(Economy)  (2)ความมปีระสทิธิภาพ (Efficiency)  
(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4)ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดขึ้นสิ่งทีไ่ด้รับ (การ
คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัด
และประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 94 
 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
 1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2562  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2 , 3)  จ านวนทั้งหมด  27  โครงการ  
เป็นเงิน  36,472,345 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562  รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน
ทั้งหมด  13 โครงการ  เป็นเงิน  2,777,000  บาท 
 3. โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  3  โครงการ เป็นเงิน  130,873  บาท 
 4. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด  8  โครงการ  เป็นเงิน  1,519,000 บาท 
 5. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ  เป็นเงิน 1,096,000 บาท 
 6. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 14  โครงการ  เป็นเงิน  33,570,900  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2562  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2 ,3) จ านวนทั้งหมด  100  โครงการ  
เป็นเงิน  38,164,740 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562  รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน
ทั้งหมด  86  โครงการ  เป็นเงิน  37,595,750  บาท 
 3. โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  80  โครงการ เป็นเงิน 34,683,376 บาท 
 4. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน 430,000 บาท 
 5. โครงการที่ยกเลิก จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 60,000 บาท  
 6. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 14  โครงการ  เป็นเงิน  613,600  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2562  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2 ,3) จ านวนทั้งหมด  24  โครงการ  
เป็นเงิน  5,531,000 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562  รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน
ทั้งหมด  18  โครงการ  เป็นเงิน  4,891,500 บาท 
 3. โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  18  โครงการ เป็นเงิน  4,838,458  บาท 
 4. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6  โครงการ  เป็นเงิน 500,000  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2562  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2 ,3) จ านวนทั้งหมด  37  โครงการ  

เป็นเงิน  21,279,671 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562  รวมเงินโอนเหลือจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน
ทั้งหมด  30 โครงการ  เป็นเงิน  18,795,200 บาท 
 3. โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  21  โครงการ เป็นเงิน  1,798,219.08  บาท  
 4. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด  3  โครงการ  เป็นเงิน  15,494,000  บาท 
 5. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,520,000 บาท 
 6. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7  โครงการ  เป็นเงิน  885,000  บาท 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1.โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2562  รวมแผนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 , 2 ,3) จ านวนทั้งหมด  36  โครงการ  
เป็นเงิน  3,569,400 บาท 
 2. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2562  รวมเงินโอนเหลือจ่าย จ านวนทั้งหมด  35 โครงการ  
เป็นเงิน  3,284,400 บาท  
 3. โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  30  โครงการ เป็นเงิน  1,342,824.70 บาท  
 4. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด  5  โครงการ  เป็นเงิน  1,823,000  บาท 
 5. โครงการที่อยู่ในแผนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงิน  15,000  บาท   

สรุปประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์

ที ่
โครงการใน
แผนพัฒนา 
4 ปี รวม

แผน
เพิ่มเติม 

โครงการที่
ได้รับ

จัดสรรงบฯ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
อยู่ในแผน
แต่ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรรแต่

ไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1 27 13 3 8 14 2 - 
2 100 86 80 - 14 4 2 
3 24 18 18 - 6 - - 
4 37 30 21 3 7 6 - 

ครุภัณฑ์ 36 35 30 5 1 - - 
รวม 224 182 152 16 42 12 2 
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สรุปประเมินผลงบประมาณ/โครงการตามแผนงานเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 
แผนปี 2562 

(จ านวน/โครงการ) 
แผนเพิ่มเติม  

(ฉบับที ่1 , 2 ,3) 
(จ านวน/โครงการ) 

รวม 
(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

ได้รับจัดสรรงบฯ 
2562 

(จ านวน/โครงการ) 

ยอดเงินรวม 
(บาท) 

1 19 8 27 36,472,345 13 2,777,000 
2 69 31 100 38,164,740 86 37,595,750 
3 20 4 24 5,531,000 18 4,891,500 
4 25 12 37 21,279,671 30 18,795,200 

ครุภัณฑ์ 2 34 36 3,569,400 35 3,284,400 
รวม 149 30 224 105,017,156 182 67,343,850 
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สรุปประเมินผลงบประมาณที่น าไปใช้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ปี 2562 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่
งบฯ ในแผน 

4 ปี รวม 
แผนเพิ่มเติม 

งบฯ ใน 
เทศบัญญัติ 62 รวม
เงินโอนเหลือจ่าย 

งบฯ ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบฯ ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบฯ ในแผนที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

งบฯ ที่ได้รับ
จัดสรรแต่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบฯ โครงการที่
ยกเลิก 

1 36,472,345 2,777,000 130,873 1,519,000 33,570,900 1,096,000 - 
2 38,164,740 37,595,750 34,683,376 - 631,600 430,000 60,000 
3 5,531,000 4,891,500 4,838,458 - 500,000 - - 
4 21,279,671 18,795,200 1,798,219.08 15,494,000 885,000 1,520,000 - 

ครุภัณฑ์ 3,569,400 3,284,400 1,342,824.70 2,953,700 15,000 - - 
รวม 105,017,156 67,343,850 42,793,750.78 19,966,700 35,602,500 3,046,000 60,000 
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 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
แบบที่  1   แบบช่วยก ากับ การจัดท าแผนการพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการก าหนดเป้าประสงค์   

12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
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แบบท่ี 2 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามการพัฒนาท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : แบบท่ี 2   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการพัฒนา / แผนพัฒนา 4 ปีที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 
1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 

สรุปประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมปีงบประมาณ 2562 
 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่

โครงการใน
แผนพัฒนา 
4 ปี รวม

แผน
เพิ่มเติม 

โครงการที่
ได้รับ

จัดสรรงบฯ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
อยู่ในแผน
แต่ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ได้รับการ
จัดสรรแต่

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 
โครงการที่

ยกเลิก 

1 27 13 3 8 14 2 - 
2 100 86 80 - 14 4 2 
3 24 18 18 - 6 - - 
4 37 30 21 3 6 7 - 

ครุภัณฑ์ 36 35 30 5 1 - - 
รวม 224 182 152 16 41 13 2 

 
แบบที่ 3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 จากการที่เทศบาลได้สุ่มส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
จ านวน 405 คน  
 1. เพศชาย 180 คน เพศหญิง 225 คน รวม 405 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.6 เพศชายร้อยละ 
44.4 
 2. อายุ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.0  รองลงมา อายุ 51-60 คิดเป็นร้อย
ละ 21.0  รองลงมา อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 18.3 รองลงมา 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมา  
20-30 ปี  ร้อยละ 14.1 รองลงมา อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6.9 ตามล าดับ 
 3. การศึกษา ส่วนใหญ่จะจบประถมศึกษา ร้อยละ 51.1  รองลงมามัธยมศึกษา ร้อยละ 30.1 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 9.4 รองลงมา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.9 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.2 
รองลงมา อ่ืนๆ 0.3 ตามล าดับ 
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4. อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 50.9 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 23.5 
รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.2  รองลงมา รับราชการ 5.4 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.4  รองลงมา 
เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 4.4 รองลงมา อื่น ๆ ร้อยละ 2.2  ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 38.8 60.0 1.2 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 34.1 64.4 1.5 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31.1 67.4 1.5 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 28.6 70.1 1.2 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.6 67.4 2.0 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30.2 68.1 1.7 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 36.3 61.2 2.5 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 33.8 63.2 3.0 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36.5 53.6 9.9 

ส่วนที่ 3   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 

ประเด็น พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 39.6 59.4 1.0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 31.4 67.1 1.0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31.4 66.7 1.9 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 37.3 61.5 1.2 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33.6 64.9 1.5 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 31.9 66.4 1.7 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 29.1 68.4 2.5 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27.9 69.1 3.0 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.1 60.0 9.9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็น พอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 
พอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 
ไม่พอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 37.0 62.0 1.0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 29.6 69.1 1.3 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29.4 69.4 1.2 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 27.1 71.9 1.0 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.9 70.9 1.2 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 29.9 71.4 1.7 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 31.1 66.7 2.2 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.9 68.9 2.2 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.1 61.2 9.7 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็น พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 36.8 62.0 1.2 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.3 65.2 1.5 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31.6 66.9 1.5 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 36.5 62.2 1.3 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35.3 62.7 2.0 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 37.0 61.0 2.0 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 29.9 66.4 3.7 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30.6 65.4 4.0 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.1 58.8 10.1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็น พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 31.9 67.1 1.0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 32.8 65.9 1.3 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 27.4 71.4 1.2 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 26.9 71.9 1.2 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.9 71.9 1.2 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25.4 72.8 1.8 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 31.1 66.7 2.2 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 26.9 63.5 9.6 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.4 68.4 2.2 
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลมและการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ประชาชนมีความพอใจมาก   ร้อยละ  33.40 
2. ประชาชนมีความพอใจ   ร้อยละ  63.90 
3.  ประชาชนไม่พอใจ  ร้อยละ    2.70 

 
ยุทธศาสตร์

ที ่ ประเด็น พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 

พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

ไม่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 32.48 64.83 2.69 
2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 30.00 67.94 2.06 
3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
33.57 63.40 3.03 

4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 28.74 68.84 2.42 
 

สรุป  ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานทุกยุทธศาสตร์ทุกด้าน ของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม คือ 

1.  ประชาชนมีความพอใจมาก   ร้อยละ  31.60 
2.  ประชาชนมีความพอใจ   ร้อยละ  65.80 
3.  ประชาชนไม่พอใจ  ร้อยละ    2.60   
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ส่วนที่  4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  วิเคราะห์จากกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับการประมงทะเล  ซึ่งมีทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยง
หอย  และเก็บหอยจากธรรมชาติ  รวมถึงการรับจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง  เช่น  เป็นลูกเรือประมง  
รับจ้างแกะปู  แกะหอย  ท าปลาหมึก  ท าปลาทั้งสดและตากแห้ง  ตลอดจนอาชีพอ่ืน ๆเช่น ค้าขาย  รับจ้าง
ทั่วไป  งานบริการ  รับราชการ  เป็นต้น  โดยพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของอ าเภอ
บ้านแหลมในด้านการค้าและพาณิชยกรรม  ที่จ าหน่ายเครื่องอุปโภค  บริโภค ที่ จ าเป็นแก่การเลี้ยงชีพ  มี
โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อยู่บ้าง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 2 จ านวน 6 โรงงาน ซึ่งล้วนเป็น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพประมง  สภาพการณ์ทางสังคม  มีการรวมตัวของประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมจะเป็นไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ คือ อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ าเพชรบุรี  ล าคลองสายต่าง ๆที่
เป็นสาขาแยกจากแม่น้ าเพชรบุรีและตามแนวถนนสายหลักในเขตเทศบาล  คนที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็น
คนบ้านแหลมโดยก าเนิดหรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมแบบถาวร   ใน
พ้ืนที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับอาชีพประมงจ านวนมาก  และรวมกลุ่มกันอยู่
อาศัยในบ้านเช่า  ห้องพัก เป็นกลุ่มๆซึ่งปัญหาของแรงงานต่างด้าว คือ เรื่องการรักษาความสะอาดและการทิ้ง
ขยะลงแม่น้ าล าคลอง  สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลักษณะดินเค็มและน้ าทะเลท่วมถึงท าให้ไม่มีการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่  มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านพ้ืนที่เขตเทศบาลไปออกทะเลที่บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 มีล า
คลองธรรมชาติในเขตเทศบาลอีก 15 สาย ซึ่งลักษณะสภาพการณ์ทุกด้านที่กล่าวมา ทางเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมได้ใช้น าประยุกต์สู่แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง ได้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาสภาพพ้ืนผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน  มีระบบระบายน้ า  ทางเท้า ไฟจราจร  ไฟส่องสว่าง  
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและพ้ืนที่ที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน  การ
เสริมสร้างค่านิยม  จิตส านึกและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ได้
บรรลุเป้าหมายโดยการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม
ได้สร้างให้องค์กรโปร่งใส  พัฒนาบุคลากรเทศบาล  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  และการสร้าง
ระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
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1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมประสบความส าเร็จ คือ เนื้อหา

ของยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็น มีกฎหมายรองรับและระบบการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จนน าไปสู่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจ เมื่อประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ร่วมกัน เทศบาลต าบลบ้านแหลมก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมี จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง เทศบาลต าบล
บ้านแหลมได้พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 นี้เป็นเมืองที่มีถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมทั้งหมด 92 สาย เป็น
เมืองที่สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมี  จ านวน 4,170 ครัวเรือน ได้พัฒนาเป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมี  จ านวน 4,170 ครัวเรือน ได้พัฒนาเป็นเมืองปลอดมลพิษและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ ในส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมมีส่วนการงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาล จ านวน 169 คน และสามารถพัฒนาเป็นองค์กรที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา  สามารถสรุป
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีจ านวน 182 โครงการ  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ซึ่งด าเนินการเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 152 โครงการ  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 16 โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 13 โครงการ  และยกเลิกไป จ านวน 2 โครงการ  ซึ่งในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้  จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย   ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  คือ 
1) แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 

http://www.dla.go.th/
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       ผลในเชิงปริมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแหลมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่

โครงการที่ได้รับ
การจัดสรร

งบประมาณปี 
2562 

โครงการที่
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบแต่
ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1 13 3 14 2 - 
2 86 80 14 4 2 
3 18 18 6 - - 
4 30 21 6 7 - 

ครุภัณฑ์ 35 30 1 - - 
รวม 182 152 41 13 2 

 
  

 
 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลมใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  แบบช่วยก ากับ การจัดท าแผนการพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง 
แบบที่  3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ซึ่งสามารถสรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  

ประชาชนที่มีความพอใจมากในการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแหลม ร้อยละ 31.20   
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การวัดผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลมในเชิงปริมาณ  
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ประชาชนที่มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.25  และยังมีประชาชนที่ไม่พอใจ ร้อยละ 2.55  ดังนั้น ประชาชนส่วน
ใหญ่ค่อนข้างพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 97.45 

 

 
 

1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

   เทศบาลต าบลบ้านแหลมมุ่งด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาตามเป้าหมายที่
ยั่งยืน  เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) 
เพ่ือให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของชาติ  ทีแ่บ่งเป็น 6 ด้าน คือ 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยเทศบาลต าบลบ้านแหลมใช้ 4 ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสู่ “เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข  

อย่างยั่งยืน”  ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง เทศบาลต าบล

บ้านแหลมได้พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 นี้เป็นเมืองที่มีถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมทั้งหมด 92 สาย เป็น
เมืองที่สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย  โดยมีเป้าหมายพัฒนาถนน 92 สาย ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานสามารถ
เชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและการขยายตัวของชุมชน และเป็น
เมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมี  จ านวน 4,170 ครัวเรือน ได้พัฒนาเป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข  คนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 

[ช่ือประเภท] 
31.20% 

[ช่ือประเภท] 
66.25% 

[ช่ือประเภท] 
2.55% 

สรุปผลเชิงคุณภาพจากการวัดความพึงพอใจของประชาชน 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมาก 

ไม่พอใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมี  จ านวน 4,170 ครัวเรือน ได้พัฒนาเป็นเมืองปลอดมลพิษและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ ในส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมมีส่วนการงานและบุคลากรในสังกัดเทศบาล จ านวน 169 คน และสามารถพัฒนาเป็นองค์กรที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้  
 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   การพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องอาศัยความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ ต้อง
มีทักษะและความสามารถของการท างานเป็นทีม และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการประเมินระยะเวลาที่
ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดหรือไม่  ตลอดจนมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ หรือการเสนอความเห็นต่าง ๆ   การวางแผนที่ดีทุก
องค์ประกอบเป็นปัจจัยน าสู่ความส าเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถ้าได้ทีมงานที่เข้าใจองค์ความรู้และทักษะใน
การบริหารโครงการ  หรือก าหนดกระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่ม
โครงการ อันมีผลต่อการประสบความส าเร็จมากขึ้น  โครงการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแหลม
ประจ าปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการทั้งหมด จ านวน 182 
โครงการ   ด าเนินการส าเร็จไป 152 โครงการ หรือ 83% ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมา   
   ความส าเร็จของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นนี้ท าให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น
เมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข  อย่างยั่งยืน 
 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
   ผลส าเร็จที่วัดได้ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านแหลม สามารถ
สรุปและวิเคราะห์ได ้ ดังต่อไปนี้  
 
โครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี 

รวมแผนเพิ่มเติม 
จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและ

อยู่ในเทศบัญญัติ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
           จ านวน  27 โครงการ 

13  โครงการ 48.15 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
          จ านวน 100 โครงการ 

86 โครงการ 86.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
          จ านวน   24 โครงการ 

18 โครงการ 75.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
          จ านวน  37  โครงการ 

30 โครงการ 81.08 

ครุภัณฑ์ 
           จ านวน 36  โครงการ 

35 โครงการ 97.22 

          รวม  224  โครงการ รวม  182 โครงการ 81.25 
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   การวัดผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นจากการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 
งบประมาณตามแผนพัฒนา 4 

ปี รวมแผนเพิ่มเติม 
จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรและอยู่ใน

เทศบัญญัติ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
           36,472,345  บาท 

2,777,000  บาท 7.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
           38,164,740  บาท 

37,595,750  บาท 98.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
             5,531,000  บาท 

 4,891,500  บาท 88.43 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
           21,279,671  บาท 

18,795,200  บาท 88.32 

ครุภัณฑ์ 
             3,569,400  บาท 

 3,284,400  บาท 92.02 

  รวม  105,017,156 บาท รวม  67,343,850  บาท 64.13 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆตาม
แผนพัฒนา 4 ปี รวมแผนเพ่ิมเติม ทั้งหมด จ านวน 224 โครงการ หรือเป็นเงิน 105,017,156 บาท   
คิดเป็น 81.25 % แต่ได้จัดสรรเพ่ือด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 
182 โครงการ หรือเป็นเงิน  67,343,850 บาท คิดเป็น 64.13%  ซึ่งจากโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติได้
ด าเนินการไปแล้วเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้  
 
จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับการ
จัดสรรและอยู่ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 2562 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วและคิด
เป็นจ านวนเงินที่ใช้จ่ายไป  

 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  13 โครงการ 
2,777,000  บาท 

3  โครงการ 
130,873  บาท 

23.07 
4.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  86 โครงการ 
37,595,750  บาท 

80  โครงการ 
34,683,376  บาท 

93.02 
92.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 18  โครงการ 
4,891,500  บาท 

 18  โครงการ 
4,891,500  บาท 

100 
100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  30 โครงการ 
18,795,200  บาท 

21  โครงการ 
1,798,219.08  บาท 

70.00 
9.57 

ครุภัณฑ์           36 โครงการ 
             3,284,400  บาท 

 30 โครงการ 
1,342,824.70 บาท 

83.33 
40.88 

รวม            182  โครงการ 
 รวม  67,343,850  บาท 

รวม  152 โครงการ 
รวม  42,846,792.78 

83.51 
63.62 

 



 
 

99 
 

  เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นไปตามแผนงาน โครงการ ที่อยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โดยจะเรียงล าดับจากยุทธศาสตร์ที่คะแนนร้อยละมากที่สุดดังต่อไปนี้  
           1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แบบที่สุด 100%  โดยวัดจากร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมี
จ านวนมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดและเกณฑ์ดีท่ีเพ่ิมข้ึนของคุณภาพน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  รวมถึงร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนที่รุกล้ าแม่น้ าล าคลอง 
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด าเนินการได้ 93.02 % 
โดยวัดจากสัดส่วนที่ลดลงของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตกเกณฑ์ จปฐ.และร้อยละของ
ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ตอบแบบสอบถามว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และมีความสุข 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  ด าเนินการเสร็จไป 70% โดยวัด
ความส าเร็จจากร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน 
   4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง  ด าเนินการเสร็จไป 
23.07%  โดยผลส าเร็จวัดได้จากร้อยละของถนนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่ก่อสร้างและปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  และร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้มีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ด าเนินงานโครงการเสร็จน้อยที่สุด  อันเนื่องจากทางเทศบาลต าบลบ้ านแหลมขาดแคลน
บุคลากรทางด้านช่าง และที่มีอยู่มีจ านวนน้อย  ไม่สามารถด าเนินงานได้ทันเวลา เพราะต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1) ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมท าอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประมงเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย ใน
ภาพรวมแล้ว  เศรษฐกิจภายในชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหลมยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน  
พอที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็น เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้าง
รายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 2) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนา  แก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง โครงการ
หรือกิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) ประชากรแฝงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่มา
รับจ้างประกอบอาชีพประมงต่อเนื่อง  มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน  และมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง บ่อยครั้ง  
ประชากรแฝงชาวเมียนมาร์เข้ามาใช้ทรัพยากรและบริการสาธารณะของเรา  และไม่ทราบกฎระเบียบ ไร้วิ นัย
ในการทิ้งขยะ  ตลอดจนโรคติดต่อต่าง ๆที่เป็นพาหนะติดตัวมา ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆเกิดขึ้น ดังนั้น ในการ
พัฒนาท้องถิ่นควรมีแผนรองรับเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 2.2 ข้อสังเกต 
  ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  คือ  การน ากิจกรรมหรือ
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่ครอบคลุม สังเกตได้
จากผลการปฏิบัติงานตามแผน  กิจกรรมหรือโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการในเทศบัญญัติ 2562 
จ านวน 182 โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 152 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่อีก 16 
โครงการ และการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ ส่วนใหญ่มักท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ 
  และข้อสังเกตในการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพราะไม่เห็นความส าคัญในการตอบ
แบบสอบถามบางส่วนจึงตอบมาแบบผ่าน ๆไม่ได้ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ครบถ้วน   
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้สึกว่าน่าสนใจ  น่าติดตามข่าวการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร และควรปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม   
มีความเป็นไปได้ และสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
 การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณ การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมจะเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมในภาค
ประชาชน อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆไม่ว่าด้านกฎหมาย ด้านอาชีพ ด้าน
สาธารณสุข การศึกษา  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน ทางด้าน
เศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีการแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือเป็นสินค้าส่งออก ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้อง  

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการประมง 
4.สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.จัดการเผยแพร่ความรู้และให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ 
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4 ผลจากการพัฒนา 
   เทศบาลต าบลบ้านแหลมจะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัด
วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่อง
ปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน  หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ 
ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุน
น้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเก่ียวกับความส าคัญของหมู่บ้าน ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญใน
ถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้ง
ทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริม
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โดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ  เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ส่งเสริมกีฬาใน
ชุมชนโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง  และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลบ้านแหลมต้องด าเนินการเพ่ือ
ความยั่งยืน  มั่นคง ในอนาคต 
   เทศบาลต าบลบ้านแหลมจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม จัดอบรมแกนน าในชุมชน
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน
หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแหลม จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้
สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
 2.5 ผลสรุปภาพรวม 
  ผลสรุปภาพรวมของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม ด้าน
เศรษฐกิจ  ได้น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น  ในด้านสังคม ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการพัฒนาศักยภาพ มีความ
เข้าใจในการจัดท าแผนงาน  การจัดท าโครงการต่าง ๆมากขึ้น   มีการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน  การ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมสีเขียวในพ้ืนที่  การซ่อมแซมถนน  เส้นทางคมนาคม มีการปลูกจิตส านึกให้อนุรักษ์แม่ น้ า
เพชรบุรี  ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ส าคัญ  ขจัดปัญหาขยะด้วยการน านวตกรรมน าโพงพางมาดักขยะเพ่ือขจัดให้สิ้น
ไป  และมีการสื่อสารที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก เช่น การสร้างกลุ่มไลน์ชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึ งและรวดเร็ว  ทั้งยังมีการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนทราบข่าวการด าเนินการของ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่
เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางด้านการเมืองการบริหาร  ประชาชนก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเข้าร่วมประชาคมต าบลบ้าน
แหลม   การเข้าร่วมประชุมแกนน าชุมชน การเข้าร่วมรับการฝึกอบรม การช่วยเหลือ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย และอ่ืน ๆ
ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 
ยังไม่มีจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
  เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน-บางตะบูน-บ้านแหลม  เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน  ท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองตั้งแต่เข้าเขต อบต.คลองโคลน ผ่านต าบลยี่สาร ต าบลบาง
ตะบูน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองมีการขยายตัวออก  มีบ้านเรือนและร้านอาหารเกิดขึ้นตลอดแนวถนน
เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้าสู่เส้นทางเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
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ที่ตอบรับกระแสการท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางสายนี้ผ่านเลยไปเป็นส่วนใหญ่  และมีบางส่วนที่
จะแวะชมเมือง แวะเที่ยวไหว้พระท่ีวัดในกลาง  วัดต้นสน  จึงไม่ท าให้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเส้นทางที่
ผ่านเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมอย่างที่น่าจะพอใจ 




