รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ห้วงระยะเวลา ๖ เดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ได้รับแต่งตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) ได้ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการ
ประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลท้ายหาด และใช้แบบการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท้ายหาดดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ การสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม หรือข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นพร้อม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด เพื่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท้ายหาด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลท้ายหาด และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตาบล
ท้ายหาดทราบโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ ๓ การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน

หน้า
๑–๗
๘ - ๑๘
๑๙ – ๒๘

ส่วนที่ ๑
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นกาประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบล
ท้ายหาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน
จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญ
ในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบ
ติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
แม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาใน
การตรวจสอบ หรือเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน และ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การปรระเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินงานไปแล้วนั้นเกิดผลเป็นอย่างไร นาไปสู่
ความสาเร็จตามแผนงาน หรือตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยคานึงถึงประชาชนโดยรวมเป็น
หลักต่อไป

๒
2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดสามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่
2.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวมได้เป็นอย่างดี
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
3.3 เพื่อรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่เกิดขึ้น
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเสนอแนะต่อผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่
ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอน
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนตาบลท้ายหาด

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

นายกเสนอต่อสภา เสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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4.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็น
สิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่
ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดองค์ประกอบคณะ กรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจจะได้รับการคัดเลือก
อีกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
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แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท้ายหาด ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น
จริงเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท้ายหาดในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมิน
ผลโครงการ/กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะเวลา ๖ เดือน / ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
ระยะเวลาการายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
ห้วงระยะเวลา 6 เดือน
ห้วงเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
ห้วงเดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เช่นกัน
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 29 (3) กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ และข้อ 30
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 กาหนดว่า ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึง่ “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล ”
จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน ดังกล่าว
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6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
๑.
นายพิศณุ ชื่นสกุล
ผู้แทนประชาคม
๒. นายวิโรจน์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
๓. นายสมชาย อินทยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
๔. นายชัยชนะ งามเผือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
๕. นางพรรณทิภา หลาวรรณะ ผู้แทนประชาคม
๖. พัฒนาการอาเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน
๗. เกษตรอาเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน
๘. นายจิรวัฒน์ ลิ้มสกุล
ผู้อานวยการกองช่าง
๙. นายสมพร หวังเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอิทธิเดช กาฬดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นางนภาพร ตันเจริญ
ผู้อานวยการกอง คลัง
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
หมู่ที่ ๒ กรรมการ
หมู่ที่ ๒ กรรมการ
หมู่ที่ ๔ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
1. วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งระบบนิเวศ 3 น้า แหล่งอาหารทะเล และ ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้าลาคลอง ประชาชนรักถิ่นกาเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมดีงาม มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. พันธกิจ :

1. พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถี
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็น
เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด
6. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อดารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้า
3. เป้าประสงค์รวม :
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจตามวิธีสมุทรสงคราม
2. แหล่งผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีสมุทรสงคราม
4. มีความพร้อมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวย
ความสะดวกและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันได้มากขึ้นผ่านการลดต้นทุนธุรกิจและเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสากล
6. ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันและดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
7. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสร้างความสมดุล ระบบ
นิเวศ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
จังหวัดรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภุมิอากาศของโลก
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9. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
10. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดแบบการมี
ส่วนร่วม
11. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
12. ได้เกิดการศึกษา วิจัยและประเมินศักยภาพของระบบนิวเศ 3 น้า ของท้องถิ่น
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่องและการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามวิถี
สมุทรสงคราม
กลยุทธ์
1. ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และฐานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2. สร้างเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ ( Responsible Travel) และไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (No or Low Impact)
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ ( Learning Process) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้
ความประทับใจ และสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น
4. สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
ประมงและผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
แหล่งผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
2. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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3. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์
เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อให้การผลิต
ภาคเกษตรกรรม ประมง ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่อยู่บนฐานระบบนิเวศวัฒนธรรมให้เป็นที่เข้าใจและยกระดับคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ ไปสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
สมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีสมุทรสงคราม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและ
เพียงพอ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้กับเด็ก เยาวชน ผู้นาชุมชน
และประชาชนทั่วไป ที่สอดคล้องกับระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนให้พึ่งตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่นได้
3. ส่งเสริมด้านการจัดการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางและสนับสนุนให้เกิดการละเล่น กีฬา และนันทนาการเพื่อการบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจและ
สุขภาพ
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (เช่นประปา ไฟฟูา ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง) เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนและนักการเมืองให้เข้าใจในบทบาท สิทธิ
หน้าที่ และคุณธรรม จริยธรรม ทางการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
มีความพร้อมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีการตื่นตัว ( Awareness) และมีขีดความสามารถในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมการฝึกทักษะผีมือแรงงานแข่งขันให้
ผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
2. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานภายในจังหวัด
ให้สามารถพัฒนาอาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อน
บ้านตลอดจนการเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติและวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. ยกระดับการให้บริการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานทั้งบุคลากร วัตถุดิบและสมุนไพร
เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการ การรักษาด้วยยาแผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่
6. พัฒนาการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งทางฐานอาชีพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างเสริมและพัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิม (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และ
พัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่าย
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของ
จังหวัด
เป้าประสงค์
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันได้มาก
ขึ้นผ่านการลดต้นทุนธุรกิจและเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสากลา
2. ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันและดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
3. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์
1. พัฒนาด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย ด้านวิสาหกิจชุมชนและด้าน
พาณิชยกรรม
2. การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านพาณิชยกรรมในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับ
สากล
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพฐานดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. สนับสนุนการแปรรูปและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการจาหน่าย/ให้บริการ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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6. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการและช่องทางการจาหน่าย/ให้บริการคานึงถึงสภาพแวดล้อม และความ
สะอาด
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8. สร้างเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจที่เป็นจุดแข็งและโดดเด่นของจังหวั ด
สมุทรสงคราม
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก โดยชุมชน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบารุง
รักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดารงไว้ซึ่งนิระบบ
เวศ ๓ น้า
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัด
รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอาการของโลก
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการมช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหลากหลายทางชีวภาพ
มีความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดแบบการมีส่วนร่วม
4. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
5. ได้เกิดการศึกษา วิจัยและประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ 3 น้า ของท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร้างเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 3 น้า
2.
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความสาคัญ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ 3 น้า อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ความสาคัญและความสัมพันธ์ ของวิถีชีวิตกับระบบนิเวศ 3 น้าของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบนิเวศ 3 น้า
5. สร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการรักษา เฝูาระวังและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 3 น้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ 3 น้า ในระบบการศึกษา
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ลาน้า คูคลอง แพรก ลารางและลาประโดง
8. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา วิจัยและประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ 3 น้า ของท้องถิ่น

๑๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนรักถิ่นกาเนิด สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป้าประสงค์รวม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทาผังเมือง
2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา
การกีฬา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในการเป็นชาคม
อาเซียน
5. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดาเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง
ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
๑.๓ จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย ปูองกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิด
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการเป็นประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้านในการเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปูองกันและให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควรและสร้าง
งานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปลูก
จิตสานึกให้รักถิ่นเกิด
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขายเครือข่ายการตลาดสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4.5 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา การบริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
5.3 การปูองกันและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น้า
5.4 เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้า ลาคลอง และชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดี
แนวทางการพัฒนา
6.1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุก
รูปแบบ
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และบารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พัฒนาระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.7 พัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการปูองกันปัญหาทุจริตอย่างยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
นายอรรถ นนทลักษณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ท้ายหาด
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 255 5 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และได้แถลงนโยบายการบริหาร ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท้ายหาด เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ ตามแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาให้เป็นถนนปลอดฝุุน ทุกเส้นทาง พัฒนา
ระบบสาธารณะ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคมนาคมขนส่ง บนพื้นฐานของการ
เกื้อหนุนการผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.3 พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ดาเนินการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาในเขต อบต. ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี ค่านิยมไทย เคารพ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถ่ายโอน
2.2 ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
2.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดาเนินการสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน
ส่งเสริม ให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมให้กับผู้นา
จัดการศึกษาอบรมดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาด้าน
การเกษตรให้เข้มแข็ง
3.1 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนทุกระดับตาม
แนวพระราชดาริและศักยภาพของชุมชน
3.2 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดกลางหรือศูนย์จาหน่ายสินค้าร้านค้าชุมชน สินค้า
เกษตรกร สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
3.4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าของตาบล
ท้ายหาด
3.5 ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร
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4. นโยบายด้านสังคม
ดาเนินการด้านการปูองกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด และลดปัญหาการติดยาเสพติด ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้
ส่งเสริมบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนในการพัฒนา
ครอบครัว
4.1 สนับสนุนงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 สนับสนุนการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
4.4
สนับสนุนการส่งเสริมงานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจถ่ายโอน
4.5 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนและเยาวชนทุกระดับ
4.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่สาหรับการออกกาลังกาย และสถานที่สาหรับการแข่งขันกีฬา
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการ พัฒนา
แหล่งน้า โดยขุดลอกคลองที่ดาเนินการโดยชุมชนร่วมกับ อบต. ให้คงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และดูแลทรัพยากรตามธรรมชาติและพัฒนาสองข้างทางให้สวยงาม สนับสนุนโครงการตามพระราช
เสาวนีย์
5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน
5.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียในคูคลองและแหล่งน้าธรรมชาติให้คืนสู่สภาพ
และให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
5.3 ส่งเสริมให้มีการควบคุมกาจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
ดาเนินการสนับสนุนสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนา ระบบการเมืองการปกครอง ให้ มีความ
โปร่งใส มีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ เสริมสร้างสร้างความเข้มเข็งพัฒนากระบวนการและวิถี
ประชาธิปไตย ปรับปรุงพนักงานให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ปรับปรุงการบริหารงาน
ให้กับประชาชน
6.1 สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบายและ
งบประมาณของรัฐบาลในการพัฒนาตาบลท้ายหาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริการงานเพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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6.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
6.6 พัฒนาบุคลากรพนักงานข้าราชการ ให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
“ท้ายหาดน่าอยู่ คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา พัฒนาแบบ
มีส่วนร่วม ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. ให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีงานทาและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งกลุ่ม
๒. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ในการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่ม
๓. สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
๔. ส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูแล
ความสะอาดบริเวณพื้นที่ในตาบลให้น่าอยู่
๕. ให้มีการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุในตาบลท้ายหาด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในตาบล
๗. จัดให้มีงานตามประเพณีสาคัญในตาบลเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่สืบทอดตลอดไป
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
และทั่วถึง
๓. ประชาชน
มีสถานที่ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง
๖. ประชาชน
สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการส่งเสริมอาชีพ
๗. ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่ในพื้นที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด
ต่อไป
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แบบยั่งยืน
น่าอยู่อาศัย
๙. ประชาชน
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการพัฒนา

ส่วนที่ ๓
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กการบริหารส่วนตาบลท้ายหาดได้ประกาศใช้แผนแล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการตัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผยยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 6 เดือน
คาชี้แจง :
แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบิรหารส่วนตาบลท้ายหาด
2. การรายงานผลการดาเนินงาน ทุกๆ 6 เดือน
(1) ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน (2) ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2560
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
รวม

2561

จานวน
โครงการ
12

8,500,000

จานวน
โครงการ
-

48

11,727,800

14

2562
-

จานวน
โครงการ
1

2,500,000

1

60,000

1

30,000

1,541,000

3

850,000

3

850,000

12

1,566,000

-

-

-

-

11

1,760,000

-

-

-

-

25

20,127,000

3

430,000

3

430,000

๑๒๒

๔๕,๒๒๑,๘๐๐

๗

๑,๓๔๐,๐๐๐

๘

๓,๘๑๐,๐๐๐

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560 (เมษายน – กันยายน 2560)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
1
2
3

โครงการ
ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. คลองบ้านตาดิน หมู่ที่ 2
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ทางเข้าวัดท้ายหาด หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2
ก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยตาง้วน
หมู่ที่ 6
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
150,000
400,000
583,000
1,133,000

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
สนับสนุนเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลท้ายหาด
อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง)
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของเด็กเล็กประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนและเด็กเล็กประจาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด
สนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ฟันสวย
หนูน้อยหนีไฟ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตาบลท้ายหาด
อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม และดาเนินงานของ
เหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว/สังคมมี
ความเข้มแข็ง

งบประมาณ (บาท)
75,500
25๗,000
226,000
134,663.77
10,000
8,835
8,835
12,650
12,000
25,000
3,929,400
769,600
17,500
19,034
9,240

22
ลาดับที่
16
17
18
19

โครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ปกปูองสถาบัน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
4,360
14,700
8,333
28,040
5,570,690.77

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับที่
1
2

โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาบลท้ายหาด
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทา
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
15,250
9,700
24,950

ด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ลาดับที่
1
2
3

โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรอาสา
ปูองกันและกาจัดด้วงแรดด้วยเชื้อราเขียว
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
16,400
85,150
29,925
131,475

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลาดับที่
1
2
3

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในตาบลท้ายหาด
จัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1 - 6
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
41,110
270,000
104,200
415,310
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ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โครงการ
จัดประชาคมหมู่บ้าน
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.ท้ายหาด
สนับสนุนและส่งเสริมที่อ่านหนังสือพิมพ์/วารสารประจาหมู่บ้าน
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง
จัดหารถจักรยานยนต์ไว้ใช้ในงานราชการ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
7,980
๙,๑๐๐
3,220
17,000
44,000
81,300

24
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560
ยุทธศาสตร์

โครงการที่เสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวน ร้อยละ จานวน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3
27.27
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การ
19 39.58
พัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2
14.29
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การ
3
25.00
พัฒนาด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3
27.27
ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5
20.00
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่
ดี
รวม 35 29.17
-

ข้อมูล ณ 29/9/60

โครงการที่ยกเลิก

โครงการที่เพิ่มเติม

รวมทั้งทั้งหมด

จานวน ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
3

ร้อยละ
27.27

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

-

-

19

39.58

-

-

-

-

-

-

-

2

14.29

-

-

-

-

-

-

-

3

25.00

-

-

-

-

-

-

-

3

27.27

-

-

-

-

-

-

-

5

20.00

-

-

-

-

-

-

-

35

29.17

๒๕
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
งบปกติ

ยุทธศาสตร์

จานวนเงิน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1,133,000
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5,570,690.77
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
24,950
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
131,475
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
415,310
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
81,300
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
รวม 7,356,725.77

เงินสะสม

งบหน่วยงานอื่น

รวม

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

15.40

-

-

-

-

1,133,000

15.40

75.72

-

-

-

-

0.34

-

-

-

-

24,950

0.34

1.79

-

-

-

-

131,475

1.79

5.65

-

-

-

-

415,310

5.65

1.10

-

-

-

-

81,300

1.10

๑๐๐

-

-

-

-

7,356,725.77

๑๐๐

5,570,690.77 75.72

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2560
โครงการ
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
-

๒๖
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม จัดทาแผนพัฒนาตาบลประชาชนมีน้อย
ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบต่างๆ
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) มีจานวนมาก องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนา
บรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี เสนอโครงการที่ยังไม่จาเป็นเร่งด่วน และโครงการที่ถูกเสนอมา มีจานวนมากกว่า
งบประมาณในการดาเนินการของท้องถิ่น อีกทั้งข้อมูลไม่ครบ เช่น ที่ดิน การยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ฯลฯ
๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจานวนจากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนา และไม่ทัน
ต่อความต้องการของประชาชน ทาให้ประชาชนรู้สึกกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๕. โดยส่วนใหญ่ท้องถิ่นใช้งบประมาณดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจานวนมาก ทา
ให้โครงการด้านอื่นๆ อัตราเฉลี่ยการใช้งบประมาณลดน้อยลงตามไปด้วย
๖. จานวนบุคลากรของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานในแต่ละตาแหน่งโดยตรง ทาให้งานบางอย่างล่าช้า ไม่ทันห้วงเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการส่งเสริมและปลูกจิตสานักให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมท้องถิ่น ถือเป็นหน้าที่และ
โอกาสของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในท้องถิ่นตนเองโดยตรง
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ ให้ประชาชนทราบในการดาเนินกิจกรรม /
โครงการต่างๆ อย่างทั่วถึง
๓. โครงการในแผนพัฒนาสามปี มีจานวนมากเกินไป แต่สามารถนาไปปฏิบัติได้น้อย
เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ และห้วงเวลาที่กาหนด ควรเป็นโครงการที่พร้อมจะดาเนินการได้จริง
มีงบประมาณเพียงพอและข้อมูลครบถ้วน
๔. เมื่อดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้เสร็จสิ้นแล้ว
ให้รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ เพื่อที่ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนดาเนินงานเพื่อพัฒนา/เพิ่มเติม/ปรับปรุง การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๕. การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทุกโครงการฯ งบประมาณต้องตรงกัน
กับแผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และควรมีความแม่นยาหรือความคลาดเคลื่อน บวก ลบ ได้ต้อง
ไม่เกิน ๕% เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง
๖. ควรเพิ่มอัตรากาลังด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามตาแหน่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น

๒๗
ส่วนที่ 5 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562
1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
มีข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ดาเนินการโครงการด้านการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ที่ว่า
“ท้ายหาดน่าอยู่ คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา พัฒนา
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” และยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการ
ค่อนข้างล่าช้า ควรปรับปรุง/แก้ไขให้ทันหรือตอบสนองต่อประชาชนให้ดีขึ้น
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด เป็นไป
ตามแผนงานต่างๆ และเกิดความคล่องตัว โดยให้กาชับ หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใช้ระบบ
ปฏิบัติงานด้านการคลังบนระบบ e-LAAS ซึ่งจะสามารถนาผลการใช้จ่ายมาวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่าง
มีระบบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
ประจาปีงบประมาณ 2560 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖0)
***********************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25 ๕๙ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด ประจาปี
งบประมาณ 2560 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน ( เมษายน – กันยายน 2560) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเพื่อให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างปิดเผยอย่างน้อยสามสิบวัน ตามจุดประชาสัมพันธ์ของ
ทั้ง 6 หมู่บ้านและประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาดอีกทางหนึ่งด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอรรถ นนทลักษณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท้ายหาด

