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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  4  

ครั้งท่ี  1 /2562 
วัน ที่  27 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
-ลา- 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ  วินิจฉัย 
-ลา- 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล  นนทวงษ์ 
-ลา- 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จักริน  แสนหนองชาติ 
-ลา- 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นางสาวโสภี  ไพฑูรย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูล 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นายอนุชิต   รอหันต์ 
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
ด ารง  มะลิวลัย ์
โสภี  ไพฑูรย ์
พิศมร  เพิ่มพูล 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
อนุชิต   รอหันต์ 
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี-    

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เมื่อวัน ที่  4  เดือน  ธันวาคม  2562 

   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวัน ที่  4  เดือน  ธันวาคม  2562  ว่าได้เขยีนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุม
หรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมสีมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้เชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั สมยัที่  1  ครัง้ที่  
1/2562  เมื่อวัน ที่  4  เดือน  ธันวาคม  2562  ก็ขอมติที่ประชมุว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   17  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

   3.1  การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
   ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. ๒๕59 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่วและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลีะ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

ประธานสภาฯ ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
นางพิศมร  เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผูเ้ข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไ้ข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
   ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 



๓ 

 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. ๒๕59 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่วและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลีะ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

   
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ. ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 
2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อันเป็นเครื่องหมายที่ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่กีาร
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปญัหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลเุป้าหมายที่ปรารถนา 
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
๕) ท าให้เกิดความแจม่ชัดในการด าเนนิงาน 

  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ดีเท่าไหร่ก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล” ที่คอย
เป็นตัวบ่งช้ีว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร   เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง  แก้ไขขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงของการด าเนินงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม



๔ 

 

ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ   เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part-
time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time) 
เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมิน
จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลคือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด     จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็น
กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการทีถ่กู
จัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด  ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 และ
ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งต้องด าเนินการ  

๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นการกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบ   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินผลแผนงาน 
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบ
ของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้น
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่
ของท้องถิน่หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  
ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย  (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ  
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  (implementation process) การประเมินผลผลิต



๕ 

 

นโยบาย  (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน า ไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึง
พอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  
 
๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
งบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป
อย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  การด าเนินแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ งบประมาณ 
การรายจาก  และให้หัวหน้าหน่วยงานทางรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ  ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณและการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
  ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน  
  ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการเอง  และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน  
  ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสมหรือเงินกู้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและการประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปประธรรม เกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึ่ง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่าง
ดียิ่ง  
 



๖ 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
  ๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบรหิาร  
  ๒)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  
  ๓)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม  
  ๔)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงานและการพัฒนาแผนงาน  
  ๕)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  
  ๖)  เพื่อทดสอบแนวความคดิริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
  ๗)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยตุิโครงการ  
 
๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ ๑ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี ้ 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  
  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้ับการคดัเลือกอีกได้  
 
 
  ขั้นตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
 
  ขั้นตอนที่ ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
 
  ขั้นตอนที่ ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสอบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของทุกปีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12  และ ข้อ 13 
 
  ขั้นตอนที่ ๕ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมกับ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 
๑๔ (๕) 
 



๗ 

 

 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

 

  
    คณะกรรมการติดตาม               ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ 
     และประเมินผลแผน                         ประเมินผลแผนพัฒนา  
         พัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
               ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 

 
 
        รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตาม 
            และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 

  
         
         ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  
           พัฒนาท้องถิ่น  
 

 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
 

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
   



๘ 

 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดังนี ้

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและการประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและการประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและการประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้  
๕.๑. กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง  (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า  (progress) ประสิทธิภาพ  (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต  (outcome and 
output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังน้ี  
  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่และเป็นห่วงเวลาที่ด าเนินการ
เหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่  
  (๒) ความสอดคล้อง  (relevance)  
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ประเทศ 
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
  (๓) ความพอเพียง (adequacy)  
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
 
 
  (๔) ก้าวหน้า (progress)  
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา  
   ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-
บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง  

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง  กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

๓) ด้านการจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  



๙ 

 

   ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข 
การทะเลาะวิวาท  

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต  

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น  

๖) งานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
   ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป ประชาชน เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป  
   
  (๕) ประสิทธิภาพ  (efficiency)  
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้น
หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม่  
  (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)  
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในชุมชนหรือไม่  
  (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต  (outcome and output)  
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  
  (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)   
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
๕.๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งต าบล อ าเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและการจัดสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบ 
ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น   เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 
 
  (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปั จจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผล
โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-



๑๐ 

 

chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 
 
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบ 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
๕.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน  
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

 

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๒ ประการ ดังน้ี  
๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี ้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของทุกปี  
 
  ๔) เครื่องมือ อันได้แก ่ 
  เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้
ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน 
เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ พี่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  (๕) กรรมวิธี อันได้แก ่ 
  วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่   โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analytics) 
 
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมนิผล  
  วิธีการติดตามและประเมินผล มีดงันี้  



๑๑ 

 

  (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา 
สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  
  (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินการเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี  
๗. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) แบบอ่ืน : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
  แบบท่ี ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 
๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
 ส่วนต าบลเขาสามสบิในภาพรวม 
   แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
 ส่วนต าบลเขาสามสบิในแต่ละยุทธศาสตร ์
   แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ  
 บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุป
ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
 
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑) ท าให้ไม่รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมสีมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด  
  ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่
ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน 
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น  

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


๑๒ 

 

  ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร 
เพื่อน ามาประมวลผล เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปสู่ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน  
  ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การ
ประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป  
  ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิ เคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ 
เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนท่ีสอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทาง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 
  ๘) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือ
จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  
  ๙) การประเมินจะให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลด
ความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
มาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
 
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
๑) นายสมยั  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานคณะกรรมการ  
๒) นายตุ๊  บุญมาก    สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล   กรรมการ  
๓) นายณรงค์สิทธ์ิ  อุดง   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล   กรรมการ  
๔) นายพลอย  รามภักด ี  ผ้แทนประชาคมต าบลเขาสามสิบ   กรรมการ  
๕) นางชุติกาญจ์  สายจันทร ์  ผ้แทนประชาคมต าบลเขาสามสิบ  กรรมการ  
๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ  
๗) ครูใหญ่ รร. ตชด.บ้านน้ าอ้อม  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ  
๘) นายธนโชติ  วงค์ธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
๙) นายทองม้วย  ช่างเหลา   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
๑๐) นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ  
๑๑) นายด ารง  มะลิวัลย ์   หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
ส่วนที่  ๒ 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
   
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย 
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน รายละเอียดดังนี้  
 
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 กรอบแนวคิดและหลักการ  
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการ
เปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์
ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (๓) การสนับสนุนและส่งเสรมิแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
  (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  ๑) การยกระดับศักยภาพการแขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางคือรายได้สูง  
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  ๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง  
  ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
   เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมและเลือดออกการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกั บการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 
  นโยบายท่ี ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
  นโยบายท่ี ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  
  นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกจิ  
  นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
  นโยบายท่ี ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  นโยบายท่ี ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  นโยบายท่ี ๘ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
 
 



๑๔ 

 

 
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy)  
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) จัดตั้งขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔   ยุทธศาสตร์  ๒๘  ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ 
รวมทั้งได้มีการ 
บูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร ์ 
  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่าง  
 ยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์  
  ๑) รักษาฐานรายได้เดมิ และสร้างรายได้ใหม่  
  ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปจัจุบัน) 
  ๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ 
  ๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  
  ๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม ่ 
  ๓) การลดรายจ่าย  
  ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
 
  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย 
  ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการดังน้ี 
  ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
  ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
  ๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
  ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรยีน ทางตรงและทางอ้อม  
  ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันดีงาม  
  ๖) มีศีลธรรม  รักษาความสตัย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
  ๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุขท่ีถูกต้อง  
  ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 
  ๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 



๑๕ 

 

  ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 
  ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
๕. นโยบายของรัฐบาล  
  ๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารฐั  
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายใน
การสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกผักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกจากสังคม  อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่
ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวม
พลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเสียไทยเป็นประชารัฐไผทของ
ไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
  ๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังน้ี 
  ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย ์ 
  ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ  
  ๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
  ๕) การยกระดับคณุภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  ๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๗) การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
  ๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  ๑๐) การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  
  ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 
  ๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  ๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปรับความลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิ
ชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ 
ดังนี ้ 
   ๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนินการ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง  
   ๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถาน
ประกอบการชอบให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการศึกษาซ่อนหรือหายาเสพติดพบให้ด าเนินการลงโทษตาม
กฎหมาย  
   ๑.๓) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันทีและ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข  
   ๑.๔) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทางนี้  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ 
อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการ



๑๖ 

 

ควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณา
การและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุก
ภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
  ๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ 
  โดยเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
   ๒.๑) ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือหน้าจะ
เกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
   ๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง 
   ๒.๓) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิดที่
ปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยทั่วไปท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆ เพราะรับผลประโยชน์  
   ๒.๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้ง
ระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
   ๒.๕) จะท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
   ๒.๖) จะท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือ
โครงสร้างพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

6.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
6.1.  แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว้ 

วิสัยทัศน์ 
 ์“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 

อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” 
 พันธกิจ 

1) ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

2) พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิต 
ทางการเกษตร การแปรรปู การพฒันาคุณภาพ และส่งเสรมิเกษตรปลอดภัย 

3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษสระแก้ว 
5) รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
6) ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์  ได้แก่ 

1) เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
5) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
7) เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เช่ือมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ 



๑๗ 

 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
9) สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 55 
10) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
11) สร้างความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
12) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
13) คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความมั่นคง 
14) มีระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าประสงค์: 

1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายไดด้ี และสิ่งแวดล้อมดี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ียึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 

กลยุทธ์ : มีจ านวน 9 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท าและมสีวัสดิการ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 

และคณุภาพชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐในการบริหารและใหบ้ริการประชาชน56 

ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต้่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ก าหนด (ร้อยละ 50) 
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 50 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คณุภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ :  

1. เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล  
2. เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรปลอดภัยที่มีคณุภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

กลยุทธ์ : มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอดุม 

สมบูรณ์เพิม่ขึ้น 
2. ส่งเสริมอตุสาหกรรมการแปรรปูและบรรจุภณัฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่า 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีในการ 

ปรับปรุงคณุภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรใหม้ีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก ่

เกษตรกรเพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลติปุ๋ยอินทรีย์การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี  



๑๘ 

 

เพื่อลดการใช้สารเคม ี
6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศสุตัว์และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และ 

เกษตรผสมผสาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60) 
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 60 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
เป้าประสงค์ : 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เป็นแหล่งการเรียนรูเ้ชิงประวัตศิาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มทางเลือก 

ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์: มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพยีงพอและไดม้าตรฐาน 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศ  

3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ
หลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกจิด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์

แผนไทยและการเช่ือมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2) 
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 2 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรา้งพื้นฐาน การส่งเสรมิการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
เป้าประสงค์ : 

1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์: มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ท้ังการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนมาด าเนินกิจการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้างคลังสินค้า และการ
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และ
ทันเวลา  

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ตลาดแรงงาน  



๑๙ 

 

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)  

7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3) 
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 3 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
เป้าประสงค์ :   

1. สร้างความมั่นคงปลอดภยัจากภัยคุกคามให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความมั่นคง 
4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความมัน่คง 

กลยุทธ์: มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยัจากภัยคุกคามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจติส านึก รูต้ระหนักในด้านความมัน่คง 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที  

และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหนว่ยงานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด : จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
จาก 14 เรื่อง (จ านวน 2 เรื่อง) 
ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561 - 2564 หน่วยนับ 2 เรื่อง 
 
  6.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการคมนาคม 

แนวทางการพัฒนา 
-  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิ

สติกส ์
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้เปน็ระเบียบ สวยงาม 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม 
-  ส่งเสริมและพัฒนาดา้นอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคณุภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
  -   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนน 
-  สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม การพัฒนาสังคม การสงัคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ  และผูด้้อยโอกาส ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-  การจัดให้มีระบบรักษาความเรยีบร้อยในจังหวัด 
-  การส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานด้านความมั่นคงเพื่อเสรมิสรา้งศักยภาพและภูมิคุม้กันของหมูบ่้าน ชุมชน 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 

แนวทางการพัฒนา   



๒๐ 

 

-  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ ส่งเสรมิการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน มีรายได้มั่นคง 
-  ส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-  ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
- จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา สถานท่ี

พักผ่อน สวนสาธารณะ 
-  ส่งเสริมใหม้ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีส่ะดวกและเพียงพอ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทนัสมัย เพื่อ

ยกระดับองค์ความรู้ใหไ้ด้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-  ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรูด้้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากร

การศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสรา้งการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
-  ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถานท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัด 
-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาใหเ้พียงพอ แก่เด็กและ

เยาวชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลงังาน

ทดแทน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
-  ส่งเสริมใหม้ีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินคา้การเกษตร สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
-  พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ไดต้ลอดปี 
-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่าง ๆ การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูลและน้ าเสยีรวม การจัดตั้งและดูแลระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
-  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือขา่ยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประชาสมัพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
-  พัฒนา ฟื้นฟูสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางทางด้าน

การท่องเที่ยวแหล่งเรยีนรู้ศลิปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
-  พัฒนาตลาดการคา้ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
-  สนับสนุนการจดัระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินคา้สะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสูภ่าคอินโดจีน 
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-  สนับสนุนการค้าใหเ้ป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภมูิภาคอินโดจีน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพบุคลากร เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคมุก ากับดูแล เพื่อผลสมัฤทธ์ิ

ของงานบริหารและควบคุมดา้นงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
-  ส่งเสริมและพัฒนาเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัตริาชการ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
-  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความส าคญัของระบบประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วมทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 
  6.3  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จากการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบลเขาสามสิบ  และสภาพปญัหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ท าให้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการ และก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลเขาสามสิบภายใน
ห้วงระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ได้ดังนี ้
 
  วิสัยทัศน์ 
  “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนมีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถ่ินเกษตรปลอดสาร” 
 
  ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
  เป้าประสงค์ 

1) เป็นต าบลที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2) เป็นต าบลแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายไดด้ี และสิ่งแวดล้อมด ี
3) เป็นแหล่งการเรยีนรู้เชิงประวัตศิาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณและการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี ยดึด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ประชาชนไดร้ับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 

   
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตัวช้ีวัด :   ร้อยละของจ านวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณู สาธารณปูการ ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

(ร้อยละ  10 จากฐานข้อมลูที่ข้ึนทะเบียนไว้) 
   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด : จ านวนคุณภาพชีวิตและความปลอดที่ได้รับการพัฒนาแตล่ะปี (3 โครงการ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด : จ านวนคุณภาพด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม  



๒๒ 

 

และภมูิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาแต่ละปี (5 โครงการ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตัวช้ีวัด : จ านวนคุณภาพด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที่ได้รับการพัฒนาแตล่ะปี (2 โครงการ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนคุณภาพด้านการบริหารจัดการที่ไดร้ับการพัฒนาแต่ละปี (3 โครงการ) 
 
  ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 1  : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ค่าเป้าหมาย   : พ.ศ.2561-2565 หน่วยนับ ร้อยละ 10 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่  2 : การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย   : พ.ศ.2561-2565 หน่วยนับ จ านวน  15  โครงการ 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่  3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมาย   : พ.ศ.2561-2565 หน่วยนับ จ านวน  25  โครงการ 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่  4 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
ค่าเป้าหมาย   : พ.ศ.2561-2565 หน่วยนับ จ านวน  10  โครงการ 
 
เป้าหมายการพัฒนาที่  5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าเป้าหมาย   : พ.ศ.2561-2565 หน่วยนับ จ านวน  15  โครงการ 
 
  กลยุทธ ์
   1.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การส่วน
ต าบล 
   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
   3. ให้การสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมวัย   
   4. ให้ความรู้วิธีการต่าง ๆ แก่กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพของตน 

5. ใช้หลักการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอ 
6. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเสริมสร้างประสบการณ์และความรูต้่าง ๆ  
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม (ผลผลติ/

งบประมาณ) 
งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  2  บ้านขอนขว้าง 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  2 
บ้านขอนขว้าง  ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร   
ยาว 500  เมตร หนา
 0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
ก ว่ า   2 , 5 0 0  ต ร .
ม .  พ ร้ อ ม ไ ห ล่ ท า ง
ลู ก รั ง  ข้ า ง
ละ 0.50 เมตร   

1,749,000 หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง วงเงินงบประมาณที่จ่าย
จริง   

1,748,000  บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ

เดือน  มีนาคม  2562 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  5  บ้านพวงนิมิต 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  5  
บ้านพวงนิมิต (ตอนที่  
1 )   ข น า ด
กว้าง 5.00  เมตร  ย
าว 500   เมตร หนา 
0.15  เ มตร  หรื อมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
ก ว่ า   2 , 5 0 0  ต ร .
ม .  พ ร้ อ ม ไ ห ล่ ท า ง
ลู ก รั ง  ข้ า ง
ละ 0.50 เมตร  

1,749,000 หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต วงเงินงบประมาณที่จ่าย
จริง 

1,745,000  บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

เดือน มีนาคม  2562 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

3 โครงการก่อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
8  บ้านหนองคุ้ม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
คุ้ม ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว  
570  เมตร
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,850 ตร.ม. พร้อม
ไหล ่
ทางลูกรังข้าง
ละ  0.15  เมตร  

1,947,000 หมู่ที่ 8  บ้าน
หนองคุ้ม 

วงเงินงบประมาณที่จ่าย
จริง   

1,210,000  บาท  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เดือน กันยายน 2562 
(กันเงิน) 

4 โครงการก่อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
9  บ้านโคกมะกอก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9  บ้านโคก
มะกอก ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  
500  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000 ตร.ม. พร้อม
ไหล ่
ทางลูกรังข้าง
ละ  0.15  เมตร 

1,469,000 หมู่ที่  9  บ้านโคก
มะกอก 

วงเงินงบประมาณที่จ่าย
จริง   

1,442,000  บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เดือน พฤษภาคม 

2562 
 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
เกลี่ ยถนนลูกรั งภายใน
ต าบลเขาสามสิบ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปรับเกลี่ยถนน
ลูกรังภายในต าบลเขา
สามสิบ 

50,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

โอนงบประมาณลดลง 
เนื่องจากงบประมาณ

ส าหรับโครงการดังกล่าว 
ได้พิจารณาจา่ยขาดเงิน

สะสม 
 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

6 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ล า น
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้าน
เขาสามสิบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์  หมู่
ที่  4  บ้านเขาสามสิบ   

315,000 หมู่ที่  4  บ้านเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่จ่าย
จริง 

204,600  บาท 
ด าเนินการเรียบร้อย 

เดือน สิงหาคม 2562 
 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการส่งเสริม
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

89,800 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 67,580  บาท 

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว 

50,000 ภายในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว 

 

 

 

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 50,000  บาท  
มีงบประมาณคงเหลือ  

66.01  บาท 

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอเขา
ฉกรรจ/์ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเขา
ฉกรรจ ์

142,000 ภายในอ าเภอเขา
ฉกรรจ ์

อุดหนุนให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเขา

ฉกรรจ์ จ านวน  
142,000  บาท   
ไม่มเีงินคงเหลือ 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภยั
ทางท้องถนน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อม
แผนช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยทางท้องถนน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

7,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

เบิกจ่ายจริง  7,000  
บาท 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
(ในช่วงเทศกาลส าคัญ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
(ในช่วงเทศกาลส าคัญ) 

10,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง   

5,300  บาท 
 



๒๖ 

 

ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อุทกภัย-ดินโคลน
ถล่ม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อุทกภัย-ดิน
โคลนถลม่) 

4,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย 
เนื่องจากโครงการ

ดังกล่าวได้ด าเนินการ
ร่วมกับโครงการ

ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
13 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

120,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

120,000  บาท 

14 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

10,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

10,000  บาท 

15 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผู้ก่อการดี 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ผู้ก่อการดี 

20,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

 

 

วงเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง  19,800  

บาท 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

16 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ในเขต
ต าบลเขาสามสิบ  
จ านวน  13  
หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 
20,000  บาท   

260,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่ายจริง  

260,000  บาท 
 
 
 



๒๗ 

 

17 - เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี   

19,656 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง  

20,124 บาท 
(ด าเนินการโอน

งบประมาณเพ่ิมเติม  
468  บาท) 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
 
 

17,700 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

13,800  บาท 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

19 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดต าบล
เขาสามสิบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการแข่งขันกีฬา 
ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต าบลเขา
สามสิบ  ประจ าปี 
2562   

200,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
189,425  บาท 

 
 
 

20 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือด าเนินการ
รองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุที่มี
อายุ  60  ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

7,777,200 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
8,501,300  บาท 

โอนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 

724,100  บาท 



๒๘ 

 

ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2552
 และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
สามสิบ   ฯ    

 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

21 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือด าเนินการ
รองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่คน
พิการ ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ  ฯ 

2,035,200 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
2,828,000  บาท 
โอนเงินงบประมาณ

เพ่ิมเติม  
792,800  บาท 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  
9  คน  คนละ 500 
บาทต่อเดือน   

54,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

54,000  บาท 

23 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ 

โครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพา และงาน
กาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

50,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

50,000 บาท 

24 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ  และ
งานรัฐพิธี 

55,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

55,000  บาท 

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
งานต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ  
เช่น วันเฉลิมพระ

5,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

11,700 บาท 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

6,700  บาท  



๒๙ 

 

ชนมพรรษา  วันปิยะ
มหาราช  เป็นต้น   

26 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ   

30,000 อบต.เขาสามสิบ ไม่ได้ท าการเบิกจ่าย
เนืองจากมีการจัด

กิจกรรมโดยไม่ได้ใช้
จ่ายงบประมาณ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

27 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ต าบลเขาสามสิบ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน วสัดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
ส าหรับเด็กเล็กของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ โดย
จัดสรรให้ อัตราคนละ 1,700 
บาทต่อปี ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนนุทั่วไป  ดังนี ้
- ศพด.บ้านเขาสามสิบ  
จ านวน 24 คนเป็นเงิน  
40,800  บาท 
- ศพด.บ้านเนินตะแบก 
จ านวน 21 คน  เป็นเงิน  
35,700  บาท 
- ศพด.บ้านโคกมะกอก   
จ านวน  23 คน เป็นเงิน  
39,100  บาท 
 

115,600 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
115,600  บาท 

 
 
 

28 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขา
สามสิบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ 
ประกอบด้วย 

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200 บาทต่อปี 

- ค่าอุปกรณก์ารเรียน อัตราละ 
200 บาทต่อปี 

- ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน อัตรา
ละ 300 บาทต่อปี 

- ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
อัตราคนละ 430 บาทตอ่ปี 

75,710 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

75,710  บาท 

29 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวัน ส าหรับเดก็
เล็กของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ต าบลเขาสามสิบ  โดยจัดสรร
ให้อัตรามือ้ละ 20/คน  
จ านวน  245  วนั 

333,200 ศพด.สังกัด อบต.
เขาสามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
333,200  บาท 



๓๐ 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

30 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง
สิบสาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองสบิ
สามตั้งแตเ่ด็กปฐมวัย 
เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.
1 – ป.6 จ านวน 290 
คน คนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน   

1,160,000 รร.บ้านคลองสิบ
สาม 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
1,074,460 บาท 

31 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
สามสิบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็ก
อนุบาล  และเด็ก ป.1 – 
ป.6 จ านวน 100 คน 
คนละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน   

400,000 รร.บ้านเขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
378,420 บาท 

32 อุดหนุนโรงเรียนวัดพวงนิมิต เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนวดัพวงนิมิต
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็ก
อนุบาล  และเด็ก ป.1 – 
ป.6  จ านวน  330  
คน  คนละ  20  บาท  
จ านวน  200  วัน 

1,320,000 รร.วัดพวงนิมิต วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
1,115,920 บาท 

33 อุดหนุนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านน้ า
อ้อม 

เพื่อด าเนินโครงการ 
อบรมพัฒนาผู้เรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

50,000 โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน

บ้านน้ าอ้อม 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

50,000 บาท 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 



๓๑ 

 

34 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
สามสิบ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมน าความรู้
ต่อต้านยาเสพตดิ
นักเรียนโรงเรียนบา้น
เขาสามสิบและโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพตดิต าบลเขา
สามสิบ 

130,000 โรงเรียนบ้านเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
130,000 บาท 

35 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง
สิบสาม 

เพื่อด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

80,000 โรงเรียนบ้านคลอง
สิบสาม 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

80,000 บาท 

36 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจดังานบายศรีสู่
ขวัญข้าวต าบลเขาสามสิบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังาน
บายศรสีู่ขวัญข้าว    ซึ่ง
เป็นงานประเพณี
วัฒนธรรมประจ าต าบล
เขาสามสิบ    

400,000 สนามกีฬาโรงเรยีน
บ้านเขาสามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 
298,768 บาท 

37 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีสงกรานต์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

70,000 สนามกีฬาโรงเรยีน
บ้านเขาสามสิบ 

ไม่ได้ด าเนินโครงการ
เนื่องจากวันที่ก าหนด
ไว้ ไม่ตรงกับท่ี
ประกาศ 

38 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังาน
ประเพณีเข้าพรรษา    

30,000 ภายในต าบลเขา
สามสิบ 

วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

23,100 บาท 

39 ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

40,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

40,000  บาท 
40 โครงการอบรมท าน้ าหมัก

ชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมท าน้ า
หมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรือน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

10,000 อบต.เขาสามสิบ ไม่ได้ท าการเบิกจ่าย
เนื่องจากใช้วัสดุใน

พ้ืนที่ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ 

41 โครงการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเหด็
เศรษฐกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
อบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเหด็
เศรษฐกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

10,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

10,000  บาท 



๓๒ 

 

42 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลเขา
สามสิบ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ
เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลเขาสามสิบ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

10,000 อบต.เขาสามสิบ วงเงินงบประมาณที่
ด าเนินการเบิกจ่ายจริง 

10,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 



๓๓ 

 

1.  สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  1.1  การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การด าเนินการโครงการ /กิจกรรม ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีบรรจุไว้ 
  1.2  สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วน
ใหญ ่
 
2.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

ส าหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เห็นว่าในการด าเนินงาน/
โครงการต่างๆ ควรส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด า เนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินการ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ 
จะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้าน
ให้มีความสมดุล ครอบคลุมทุกด้าน ส าหรับในด้านศาสนาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรให้การ
สนับสนุนทุกศาสนา นอกจากนี้การให้ความส าคัญของการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุก
ระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ส าหรับในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังจะเห็นได้
จาก การที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้มาเยี่ยมเยือน และแสวงหาความรู้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเห็นว่า  ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น 
ประกอบกับยึดมั่นในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการท่ีดี พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการใหม่ๆ เน้นการมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
ประมวลภาพผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



๓๔ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง 
 

รูปภาพ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต 
 



๓๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปภาพ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9  บ้านโคกมะกอก 
 



๓๖ 

 

 นายสมัย อุดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตามที่เจ้าหน้าท่ีได้รายงานการ 
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่เข้าใจในรายละเอียดข้อใด ก็ขอเชิญซักถามได้ครับ  

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบถึงการติดตามผลการพัฒนาท้องถิ่นครับ 
 
    ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

 
 
 
 

3.2 การจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ข 
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัต ิ
งานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกป ี

 
ประธานสภาฯ  ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบ   

ขอเชิญครับ 
นางพิศมร  เพ่ิมพูน  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียน    ท่านประธานสภา สมาชิกสภา 

องค์การบริหารต าบลเขาสามสบิและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไวว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไววา ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไมมี 
การลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนบัแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนของการรายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้านหลังจะเป็นตัวอย่าง
ผลงานที่ทางท่านนายกได้ด าเนินการ และทุกท่านสามารถติดามผลงานอื่นๆทั้งหมดได้ที่เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบหรือ facebookค่ะ ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามตารางงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับในปี 2562 รายละเอียด
ตามตารางที่แจกให้ท่านสมาชิก ได้ทราบแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 
 

  ประธานสภา ฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถึงการ 
รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซกัถามได้ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบถึงการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครับ 
 
   ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

-ไม่มี-  
 
    

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่นๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันน้ีผมจะแจ้งให้สมาชิกและทุกท่านทราบ เรื่องผ้าป่าโรงเรียนเขาสามสิบนะครับ จะจัดดขึ้นในวันที่ 31 
ธันวาคม นี้นะครับเพื่อน าเงินไปสร้างห้องน้ า เนื่องจากในช่วงจัดงานต่างๆ ทั้งโรงเรียนเองและทางหน่วยงานเข้าไปใช้พื้นที่และห้องนี้ท า
ให้ห้องน้ ามีสภาพช ารุดทรุดโทรมลงมาก และในวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนคลองสิบสามได้จัดงานทอดผ้าป่าเหมือนกันนะครับ 
เพื่อหาทุนในการจ้างครูต่างชาติ มาท าการสอนนักเรียน อยากให้ทุกท่านมาร่วมงานกันด้วยนะครับ 
 

นายวิษณุราช  ลอยลม ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน ในวันน้ีผมมี 2 เรื่องจะแจ้งเรื่องแรกเลยคือการรับวัสดุอุปกรณ์กีฬานะครับ ตอนนี้ก าลังท าหนังสือแจ้งเวียนทุกหมู่บ้าน
นะครับ ให้ทุกหมู่บ้านตั้งคณะกรรมการและมารับวัสดุในวันที่ 2 มกราคม นะครับ เรื่องที่สองคือพอดีเราได้รับหนังสือแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทย ในการจัดงานพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งก าหนดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ของต าบลเขา
สามสิบคือ วันพุธท่ี 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ส าหรับสมาชิกสภาที่จะเข้าร่วมหรือ
ชุดที่จะเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ เราจะขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ขอประชาชนแต่ละหมู่บ้าน หมู่ละ 10 คน โดยมี
สมาชิก อบต.อยู่ในจ านวน 10 คน ดังกล่าวครับ ชุดของผู้ใหญ่บ้านแยกเป็นอีกชุดหนึ่งไม่รวมกันกับประชาชนของหมู่บ้านครับ และขอ
ความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ขอข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงนะครับ เพื่อน าส่งให้จังหวัดในการจัดพระบรมฉายาลักษณ์มาให้ทางเรา
มอบให้ และในการแต่งกายข้าราชการให้แต่งชุดปกติขาวไม่ใส่ชุดกากีนะครับ ส่วนประชาชนให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานครับ 
 

   นายจรัญ   ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่านครับ งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวในปี 2563 นี้นะครับทางอบต.เขาสามสิบได้เลื่อนการจัดงาน แต่ได้ขอความร่วมมือกับ
ทางวัดคลองสิบสามได้จัดงานประเพณีคงเดิม ยังมีการจัดตกแต่งกองข้าวเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีขบวนรถเท่านั้นเอง ยังคงต้องขอ
รวบรวมข้าวและก าลังพลจากทุกๆหมู่บ้านนะครับ ตรงกับวันท่ี 26 มกราคม - 27 มกราคม 2563 ในวันงานขอความร่วมมือสมาชิก
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานกันหน่อยนะครับ ส่วนเจ้าภาพจะให้ไปร่วมช่วยงานวันไหนก็ขอให้แจ้งมาทางเราด้วยครับ และอีกเรื่อง
นะครับเรื่องเสื้องานกีฬาราชสีห์สิงห์สัมพันธ์ที่จะถึงนี้   เสื้อกีฬาได้ข้อสรุปกันแล้วว่าเป็นสีฟ้านะครับ และจะท าเสื้อกีฬาให้ทั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ 
 
 
 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ 
 



๔๐ 

 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลงช่ือ            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  


