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สวนท่ี 1   
บทนํา 

  ปจจุบัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดทวีบทบาทและความสําคัญเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก  
เนื่องจากเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนมาภายใตแนวคิดกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน
สามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดมากยิ่งข้ึน    เนื่องจากประชาชนยอมมี
ความรู ความเขาใจ ในสภาพปญหาและความตองการในพ้ืนท่ีทองถ่ินของตนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานท่ี
สําคัญมากท่ีสุดแนวคิดหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินในยุคปจจุบัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
องคกรท่ีมีความอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนตามกรอบท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  
ไมวาจะเปนดานการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการเงินและการคลัง เปนตน  นอกจากนี้  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  รวมท้ังตองสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือเปนภารกิจอันดับแรกในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันของการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหลายดาน  ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 

ดังนั้น  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท้ังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป   โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
แวงใหญจะใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ท้ังนี้ เพราะแผนพัฒนาสามป
จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแตละปดังนั้นจึงสามารถบรรจุ  โครงการท่ีตองการ
ดําเนินการลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดงายโดยนําขอมูลมาจากแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปเปนไปดวยความรอบคอบ  และเปนไปตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

  ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ  
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1) มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรมรวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
               2)  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดย
นําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ 
เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนแผนท่ีแปลงมาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
หนึ่งๆ อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา 

2. เปนแผนท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
3. เปนแผนท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
4. เปนแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงซ่ึงสามารถนําไปประสานบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ได 

วิสัยทัศนทองถิ่น 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

-กิจกรรมท่ี 1 
-กิจกรรมท่ี 2 
-กิจกรรมท่ี 3 
-กิจกรรมท่ี 4 
 
 

-กิจกรรมท่ี 1 
-กิจกรรมท่ี 2 
-กิจกรรมท่ี 3 
-กิจกรรมท่ี 4 
 

-กิจกรรมท่ี 1 
-กิจกรรมท่ี 2 
-กิจกรรมท่ี 3 
-กิจกรรมท่ี 4 
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5. เปนแผนท่ีมีความสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ 
6. เปนแผนท่ีมีหนวยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.2.1  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ  แกไขปญหาความเดือดรอน  

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไดอยางเปนธรรมตามปญหาความ

ตองการเรงดวน 
1.2.3 เพ่ือเปนการกําหนดแผนงาน / โครงการ  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสู
จุดมุงหมายเดียวกัน 

1.2.4  เพ่ือเตรียมความพรอมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะท่ีจะบรรจุลงในงบประมาณรายจาย
ประจําปและสามารถนําไปดําเนินการไดทันทีท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.5  เพ่ือการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในสวนท่ีเกินศักยภาพของ
เทศบาลตําบลแวงใหญ 

1.2.6 เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองไดรับรูและเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการ 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป   มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  
11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  และแผนพัฒนาอําเภอ แวงใหญ  และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  จึงกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 7  ข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 

  ข้ันตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดทําแผน 
  ในข้ันตอนนี้มีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  คือ 

(1) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เ พ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตลอดจนเพ่ือใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป  พ.ศ.2559-
2561  ผานปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติโครงการดังกลาว  ในข้ันตอนนี้จะเปนการ
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

(2)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ   

  ข้ันตอนท่ี  2   การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน 
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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  (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ
เพ่ือทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ซ่ึงจะสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ีจะนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เม่ือครบรอบหนึ่งป)ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว ยังมี
ความเหมาะสมหรือไมซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมท้ังกําหนดโครงการ/
กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 
  (3)  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว ใหพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
  -  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้น ในข้ันตอนนี้จะตอง
ดําเนินการดังนี้ 
   (ก) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
เชน  ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาด” ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับ“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซ่ึงไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ วัฒนธรรม”   โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง   สถานท่ี  ประวัติศาสตร  
ปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตร
กันแตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมา
ขายใหนักทองเท่ียว ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตองกําหนดหวงระยะเวลาการดําเนินงานท่ีสอด
รับกัน 
   (ข) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป
ในชวงถัดไปดวย  เนื่องจาก  ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตอง
ใชเวลาเนื่องจากนานกวาสามป   ดังนั้น เทศบาลจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย   ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได 
   

(ค)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในข้ันตอนของ
การพิจารณากําหนดกิจกรรม เทศบาลจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง  ๆ  ดังตอไปนี้ 
    งบประมาณรายรับ  รายจายของเทศบาลตําบลแวงใหญ                 
    ทรัพยากรการบริหารอ่ืน  ๆ  ของเทศบาลตําบลแวงใหญ 

  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามีรวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ดําเนินการในเรื่องนั้น  ๆ เม่ือพิจารณาดานตาง  ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยาง
นอยสามประเภท     คือ 
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       - โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง  กลาวคือ   มีขีดความสามารถท้ังทางดาน
กําลังเงิน   กําลังคน  วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
       - โครงการท่ีเทศบาลอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการจึง
มอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ 
       - โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ังราชการบริหารสวนกลาง  
สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาดใหญ    หรือเปน
โครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ท้ังนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกลาว) 

  ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการสํารวจและเก็บ 
รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองรวบรวมขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ 
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนวทางการ
พัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ังขอมูลภายใน
องคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส        
และอุปสรรค)   ได 
  2.  การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก   คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและ 

นําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
      หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ  1 รวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาชน/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
        ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนตองกําหนดข้ึนใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
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วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซ่ึงลวนแลวแตมีความ

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปน
เรงดวนมากนอยแตกตางกัน   ท่ีประชุมตามขอ  1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการ
พัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกลาว   ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยู
ในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ   เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการ
พิจารณาแลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทางท่ี
จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 
           วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงาย  ๆ  คือ ประชุมตกลงกัน หรือ
อาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  หรืออาจใชวิธีอ่ืน  ๆ  
ซ่ึงเทศบาลตําบลแวงใหญ   เลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว   ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก   ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยัน
การจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม    จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง 
  ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

2. ในข้ันตอนนี้ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลายซ่ึงท่ีประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย  คือ 
   (1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ี
เทศบาลดําเนินการเองโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงาน
อ่ืนเปนผูดําเนินการ 
   (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง     
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในปตาง  ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
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         ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
         ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 

 ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

  ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในดานเปาหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธงบประมาณ ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจาย  ประจําปไดตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมี
เคาโครงประกอบดวย  4  สวน  ดังนี้ 
   สวนท่ี  1    บทนํา 
   สวนท่ี  2    สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
   สวนท่ี  3    การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ    

สวนท่ี  4    แนวทางการติดตามประเมินผล  
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุง
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

  ข้ันตอนท่ี 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  
  2.ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการพัฒนาอยางรอบคอบและแสดงให
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ   ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิง
สนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน    เพ่ือใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากร การบริหารของทองถ่ินซ่ึงประกอบดวย เงิน คน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  ตลอดจนชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุ
วัตถุประสงค  เปาหมายของหนวยงาน  ไดดังนี้ 
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1. เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา  และ 
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในดานตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  เปนเครื่องมือในการบริหารใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน             
  3.  การดําเนินการของหนวยงานภายในองคกรมีระบบและแบบแผน 
  4.  เปนการประสานงานแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  5. สามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง  และมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา 
2.1.1  การวิเคราะหศักยภาพดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของเทศบาลตําบลแวงใหญ โดยใชเทคนิค (SWOT Analysis)  
เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน  

• จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และมีอํานาจในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแกไขปญหา ความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําใหประชาชนมีความกลาท่ี
จะเสนอปญหา ความตองการ เม่ือตนเองเดือดรอนทําใหแกไขไดตรงจุด 

3. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณท่ีครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใชงานไดตามภารกิจหนาท่ี 

4. เทศบาลเปนองคกรท่ีใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัยซ่ึงจะตองเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีท่ีดินทํากินและมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง       
8. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9. มีปราชญชาวบาน  ท่ีสามารถถายทอดวิชาความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   
10. เทศบาลมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเพียงพอ 
11. มีกองทุนหมูบานทุกหมูบาน 
12. ตลาดสดเทศบาลมีพ้ืนท่ีกวางขวางและการคมนาคมสะดวก  

• จุดออน  ( Weaknesses : W ) 
1. ในการบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ  การคา  

การลงทุน โดยสวนมากจะดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเกินไป 
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลไดเทาท่ีควร 

เนื่องจากมีงบประมาณดําเนินงานท่ีจํากัด 
3. ขาดการประสานงาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการพัฒนา

ทองถ่ิน 
4. การรวมกลุมเพ่ือการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 
5. การสงเสริมดานการออกกําลังกายมีนอย 
6. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
7. คนในชุมชนไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
8. ผลิตภัณฑชุมชนท่ียังไมไดมาตรฐาน 
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1. ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
2. ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
3. การอพยพแรงงาน 
4. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุมอาชีพท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
5. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการ

ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไมไดมาตรฐาน 
7. ผูนําในทองถ่ินมีความสามัคคีกันนอย 
8. ขาดการวางผังเมือง 

• โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. นโยบายของรัฐบาล  ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีฐานะการคลังท่ีม่ันคง  มีอิสระดานการเงิน การคลัง  และปองกันการ
ทุจริตใหทองถ่ินใสสะอาด 

2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ทําใหบทบาทภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชัดเจนมากข้ึน 

3. นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวี
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและพัฒนาระบบบริหารของทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ใหมี
ความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. เทศบาลมีความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

• อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน  ภาวะฝน

แลง   น้ําทวม  ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม 
2. การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารวิ่งระหวางอําเภอเขาสูตัวจังหวัด 
3. มีปญหาการอพยพแรงงาน  คนวางงานและแรงงานเรรอน 
4. สินคาการเกษตรมีราคาต่ํา ตนทุนการผลิตสูง 
5.  ไมมีธนาคารในเขตเทศบาล ทําใหไมมีความคลองตัวในการจับจายใชสอย 
6. รัฐไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดตามแผน

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึง
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดรอยละ 20  ในปงบประมาณ พ.ศ.
2544   และเพ่ิมเปนรอยละ  35  ในปงบประมาณ  2549  ทําใหการพัฒนา
ทองถ่ินในบางเรื่องตองชะงัก 
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลเปนสิ่งบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว  ไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  ซ่ึงเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม   รวมท้ังเปนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ
เพียงใด)  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงและการ
ตัดสินใจสําหรับการบริหารงานอยางมีหลักเกณฑ 

 2.2.1  องคกรรับผิดชอบในการประเมินผล 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

 2.2.2  ผลการประเมินการนาํโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  มีการนําโครงการ 
/ กิจกรรมจํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ  จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท่ียังไมดําเนินการในแผนพัฒนา
ไปดําเนินการ  

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามรายยุทธศาสตรวาแตละยุทธศาสตรมีการนําโครงการ / กิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติก่ีโครงการ มีการดําเนินการแลวเสร็จก่ีโครงการ  อยูระหวางดําเนินการก่ีโครงการ 
แลวเสร็จก่ีโครงการ ยกเลิกก่ีโครงการ ยังไมไดดําเนินการก่ีโครงการ 

 เกณฑในการพิจารณา 
-ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงานในแผนพัฒนาสามปกับโครงการท่ี

ดําเนินวามีโครงการท่ีเสร็จเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด   เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินโครงการ
ตามแผน   

-หากมีรอยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด  ก็แสดงใหเห็นวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดในทางกลับกันหากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสัดสวนของโครงการท่ียังไมไดดําเนินการยอมสะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนาในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไม
มีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
จากสรุปผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพบวา  เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2558-2560)  เม่ือวันท่ี   
27  มิถุนายน  2557   โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2558-2560)  
รวม  481 โครงการ   งบประมาณ  204,113,625.-  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร   ไดดังนี้ 
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 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ป  2558 

 
(1)  การนําโครงการไปตั้งงบประมาณดําเนินงาน 

                  จากผลการติดตามและประเมินผล   พบวาเทศบาลตําบลแวงใหญ บรรจุ
โครงการในแผนพัฒนา ป 2558   ไวท้ังสิ้น  188 โครงการ  สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการนําไปตั้ง
งบประมาณตามเทศบัญญัติ  จํานวน  118  โครงการ  คิดเปนรอยละ  62.76 

  

 

ยุทธศาสตร 
โครงการท่ีบรรจใุน
แผนพัฒนาสามป     
(ป 2558-2560) 

งบประมาณ 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 170 43,950,920 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและ
แขงขันได 

53 21,140,200 

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 139 117,671,252 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 35 12,302,000 

5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 84 9,048,980 

รวม 481 204,113,625 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการท่ี
บรรจุใน

แผนพัฒนา
ป  2558 

โครงการท่ี
นําไปตั้งเปน
เทศบัญญัติ 

คิดเปนรอยละ 

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 71 52 73.23 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคง
และแขงขันได 

21 8 38.09 

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 43 18 41.86 
4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

13 6 46.15 

5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 40 34 85.00 
รวม 188 118 62.76 
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(2)  ผลการนําโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติจริง 
                 เทศบาลตําบลแวงใหญ  บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาสามป หวงป 2558 ไว
ท้ังสิ้น 188 โครงการ นําไปตั้งงบประมาณดําเนินการ 118 โครงการ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 68 
โครงการ คิดเปนรอยละ  57.63  อยูระหวางดําเนินการ  4  โครงการ  และยังไมไดดําเนินการ  46  
โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการ 
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมตั ิ
งบประมาณ 

จํานวนโครงการ การเบิกจาย 

  ท่ีลงนามในสัญญา  

    
จํานวน 
โครง 
การ 

รอยละ 
จํานวน
โครง 
การ 

รอยละ 
จํานวน 
โครง 
การ 

รอยละ 
จํานวน 
โครง 
การ 

รอยละ 

1)  พัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

71 41.76 52 73.23 30 57.69 30 57.69 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนใหมีความมั่นคง
และแข็งขันได 

21 39.62 8 38.09 4 50 4 50 

3)  การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนนาอยู 

43 30.93 18 41.86 11 61.11 11 61.11 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การคาและการลงทุน 

13 37.14 6 46.15 4 66.66 4 66.66 

5) การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

40 47.62 34 85.00 19 55.88 19 55.88 

รวม 188 39.08 118 62.76 68 57.62 68 57.62 

   

2.2.3 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม   ประจําป  2558 
 วัตถุประสงค  

-เพ่ือติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณท้ังงบปกติและงบเงินสะสม วาการ
ดําเนินการเบิกจายเปนไปตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาล       

 ประเด็นการติดตาม 
-ติดตามการเบิกจายงบประมาณท้ังจากงบปกติและงบเงินสะสม แยกราย
ยุทธศาสตร 

 เกณฑในการพิจารณา 
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-นําขอมูลการเบิกจายมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาสามป 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
-หากมีรอยละของการเบิกจายมากเทาใด   ก็แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดในทางกลับกันหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีรอยละของการเบิกจายต่ํา ก็สะทอนใหเห็นวาแผนการพัฒนา
ในยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 ผลการประเมิน 
       - ผลการเบิกจายงบปกติและงบเงินสะสม 
         เทศบาลตําบลแวงใหญ  นําโครงการจากแผนพัฒนาสามป  2558  ไปตั้ง

งบประมาณดําเนินการ (รวมเงินจายขาดสะสม)  ท้ังสิ้น  118  โครงการ  เปนเงิน  14,594,350.-  บาท  
สามารถเบิกจายได  6,398,383.86  บาท  คิดเปนรอยละ  43.84 โดยแยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1)  การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

3,993,050.38 68.27 

- - 

3,993,050.38 68.27 

2) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหมีความ
ม่ันคงและแขงขันได 

273,537 71.38 

- - 

273,537 71.38 

3)  การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 

1,022,395.68 23.88 
- - 

1,022,395.68 23.88 

4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

153,025 15.99 

- - 

153,025 15.99 

5) การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

956,375.80 30.64 
- - 

956,375.80 30.64 

รวม 6,398,383.86 43.84 - - 6,398,383.86 43.84 

 

2.2.4 ผลการดําเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป  2558 
          เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2558  ท้ังสิ้น  
8,174,370.00.-บาท สามารถเบิกจายได   7,971,070.00.-บาท คิดเปนรอยละ   97.51 ดังนี้ 
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โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนิน 
การแลว
เสร็จ 

อยูใน
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ยังไมได
ดําเนิน 
การ 

 งบประมาณท่ี
ไดรับ  

 งบประมาณท่ี
เบิกจายไป  

1.  คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก    694,625.00 694,625.00 
2.  คาตอบแทนพนักงานจาง/  
เงินประกันสังคมครูผูดูแลเด็ก 

   299,145.00 299,145.00 

3. คาการศึกษาบุตร    1,200.00 1,200.00 

4.  คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน    163,200.00 163,200.00 

5.  เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ    796,300.00 796,300.00 

6.  เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    6,183,900.00 5,980,600.00 

7. เงินผูปวยเอดส    36,000.00 36,000.00 

รวมท้ังส้ิน    8,174,370.00 7,971,070.00 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

• วัตถุประสงค  
-เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล  

• ประเดน็การติดตาม 
-ติดตามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

• กลุมเปาหมาย   
-กลุมตัวอยาง   จํานวน 700 ตัวอยาง 

• ระดับความพึงพอใจ 
-พอใจมาก 
-พอใจ 
-ไมพอใจ 

• เกณฑในการพิจารณา 
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรมีมากกวารอย
ละ  50  แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้น ๆ  
ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   
-หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมาก ในแตละยุทธศาสตรนอยกวารอย  
ละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมสามารถดําเนินงานในยุทธศาสตร
นั้น  ๆ  ไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   

• ประเด็นการประเมิน 
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1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 

5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

• ผลการประเมิน 
เทศบาลตําบลแวงใหญ  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู ท่ีเก่ียวของ 

จํานวน 700 คน  แยกเปนชาย  306  คน  หญิง  394  ปรากฏผลสรุปดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
   จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ 700  คน ทําการสํารวจ  9 

ประเด็นการประเมิน  พอใจมากคิดเปนรอยละ 28.17  พอใจคิดเปนรอยละ  59.21  ไมพอใจคิดเปนรอยละ 
12.26  ดังนี้ 

 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 43.43  % 49.71  % 6.86  % 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

43.00 % 49.00  % 8.00  % 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

32.29  % 57.14  % 10.57  % 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ 
     สาธารณะ 

29.29  % 60.57  % 10.14  % 

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21.29  % 66.14  % 12.57  % 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 21.86  % 62.86  % 15.29  % 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 20.85  % 63.86  % 15.29  % 
8)  การแกไขปญหา  และการตอบสนองความตองการของ  
     ประชาชน 

20.28  % 62.43  % 17.29  % 

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21.29  % 61.14  % 17.57  % 
ภาพรวม 28.17 % 59.21 % 12.62 % 



  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)                                                               17 
 

 

                                                                          (สวนท่ี  2) - สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นปท่ีผานมา 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงรอยละความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอการดําเนินงาน 

 

ปรากฏวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญและผูท่ีเก่ียวของ มีความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม อยูในระดับพอใจและพอใจมากรอยละ  
87.37  แสดงวาเทศบาลสามารถดําเนินงานในภาพรวมไดบรรลุเปาหมาย  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.53 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.49 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.43 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.38 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.28 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.29 
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8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.40 

ภาพรวม 7.39 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  7.39  ซ่ึงเขาใกล  10  แสดง
วาผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสุด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.69 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.58 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.20 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.15 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.07 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.08 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 

ภาพรวม 7.26 

 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ  
                ชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได 
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เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  7.26  ซ่ึงเขาใกล 10 แสดงวา
ผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.31 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.24 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.11 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.18 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 

ภาพรวม 7.24 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

 

เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

 ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  7.24 ซ่ึงเขาใกล 10 แสดงวา
ผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.22 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.15 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.13 
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4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.09 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.03 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.03 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.07 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 

ภาพรวม 7.11 

 
แผนภูมิท่ี 5  แสดงคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑการพิจารณา 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ  7.11  ซ่ึงเขาใกล 10 แสดงวา
ผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน  ประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.19 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.10 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.13 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.07 

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.08 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.00 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.10 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 

ภาพรวม 7.10 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

เกณฑการพิจารณา 
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  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือเขาใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น ไมประสบความสําเร็จ  
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของเทศบาล
ในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
  -หากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ  10 หรือเขาใกล 10  แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ของเทศบาลในยุทธศาสตรนั้น  ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 
  ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของเทศบาลตําบลแวงใหญ  เทากับ 7.10  ซ่ึงเขาใกล 10 แสดงวา
ผลการดําเนินงานตามแผน ในยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด 

สรุป  ผลคะแนนความพึงพอใจแยกรายยุทธศาสตร 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร 
คะแนนท่ีได 
(รอยละ) 

1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 7.39 
2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได 7.26 
3 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 7.24 
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7.11 
5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 7.10 

 
แผนภูมิท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ โดยแยกแตละยุทธศาสตร 
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ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ 
ท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแวงใหญ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2557  และปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 

ปงบประมาณ 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
2557 28.14 64.81 7.05 
2558 28.17 59.21 12.62 

แผนภูมิท่ี 8  เปรียบเทียบรอยละความพึงพอใจ ปงบประมาณ พ.ศ.2557 และปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

สรุปเสนอแนะ และปญหาอุปสรรค 

  จากผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุป
ปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 

เทศบาลตําบลแวงใหญ  มีโครงการในแผนพัฒนาสามป หวงป 2558 ท้ังสิ้น 188  โครงการ  
นําไปดําเนินการและปฏิบัติไดจริง  68  โครงการ  คิดเปนรอยละ  36.17  มีจํานวนโครงการอยูระหวาง
ดําเนินการ 4  โครงการ  และโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป หวงป  2558  แตยังไมไดถูกนําไป
ดําเนินการ  116  โครงการ   

จากผลการประเมินพบวา  แมวาผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
และผูเก่ียวของจะอยูในระดับพอใจและพอใจมาก   แตการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและดําเนินการแลวเสร็จจริง
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ยังไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากเทศบาลดําเนินการแลวเสร็จเพียงรอยละ  36.17  ซ่ึงสาเหตุท่ีนําโครงการใน
แผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติไดนอย ไดแก 
  1. จํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)  มีจํานวนมากเกินไป 
ไมสอดคลองกับงบประมาณดําเนินงานท่ีมีจํานวนจํากัด ทําใหการนําโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติไดนอย 
  2. ความตองการและความเดือดรอนของประชาชนมีจํานวนมาก 

3. โครงการเกินศักยภาพมีจํานวนมาก  จึงไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดทุกโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในปถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

1. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด และไมควร
บรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 
  2.จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลปรากฏวาประชาชนตองการใหเทศบาลนํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีเปนขอเสนอของชุมชนท่ีไดจากการประชุมประชาคมทองถ่ินไปบรรจุเปนแผนพัฒนาสามป
และนําไปดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา และใหดําเนินการโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนกอน 
  3. ในสวนของโครงการท่ียังไมไดดําเนินการซ่ึงในป 2558 จะเห็นไดวามีจํานวนโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 38.98  จึงใหหาเหตุผลวาทําไมถึงไมไดดําเนินการ  
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สวนท่ี  3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 วิสัยทัศนเทศบาลตําบลแวงใหญ 

“เทศบาลตําบลแวงใหญเมืองนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  มุงสูประชาคมอาเซียน” 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวมและจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุน

ชุมชนเขมแข็ง คนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข 
2. พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ิน จารีต ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายไดของทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง แขงขันได  
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม ท่ัวถึง 
5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและเกิด

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  
6. สงเสริมใหทุกภาคสวนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุงผลิตบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือความโปรงใส เสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม 
7. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต 

การลงทุน การจําหนาย เพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางยั่งยืนในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมใหเปนแหลงทองเท่ียว 
2. ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีอาชีพ  
3. โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง 
4. องคกรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ชุมชนเขมแข็ง  
7. ประชาชนมีความรูและทักษะในดานตาง ๆ เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  

 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได   
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
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                                                                           (สวนท่ี 3) – การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 26 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  1) สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน    
  2) สงเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ  
  3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และ

ผูดอยโอกาส 

 4) สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 5) สงเสริมสุขภาพและอนามัยท่ีดีแกประชาชน 

 6) สงเสริม สืบสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได ประกอบดวย 4 แนว
ทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) สงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูป

สินคาทางการเกษตร 
           3) พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การ

บรรจุภัณฑ และการตลาด เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

           4) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
           1) พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

           2) สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

           3) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

           4) การจัดทําผังเมือง  

ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 5 แนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 

๑) สรางจิตสํานึกและใหความสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
3) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาสีเขียวให

มากข้ึน 
4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ 
5) ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา คู คลอง และการระบายน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประกอบดวย 7 แนวทางการพัฒนาพัฒนา ดังนี้ 
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1) การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
2) การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
3) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
5) การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุก

ข้ันตอน 
6) การใหบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตาม

หลักธรรมาภิบาล 
7) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน        
(พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน 
“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 พันธกิจ   
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และ

การทองเท่ียว  
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน
เมืองและชนบทอยางท่ัวถึง และเปนระบบ  
1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม  
1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ ครบวงจร  
1.5 สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแล
ความเปนระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.1 โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหได
มาตรฐานและท่ัวถึง  
2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหได
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนศูนยกลาง
การพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล  
2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
สวยงาม เหมาะสม  
2.5 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการในการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาด ทาง
ระบาย การกําจัดของเสีย 
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                                                                           (สวนท่ี 3) – การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง   

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัย
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
3.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย  
3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ/ทักษะฝมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ  
3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเองและ
สังคม 

3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนในการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปา
ตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ  
4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนมีสวนรวม  
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
และน้ําเสีย  
4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก โซลาฟารม 
4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช
พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 

5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมให
ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย 
(Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรียเพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนท่ี 
5.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรู และตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การเสริมสรางสุขภาวะ 

6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 
และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและ
เขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยไทย และแพทย
ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล
สุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
6.5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และ
การแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบการสงตอ
รวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจเ พ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 
7.2 อนุรักษ สืบสายทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนให
เขมแข็งและสามารถแขงขันได 
7.4 พัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการ
ทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบ
อาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิ
บาล 

8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 
8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของ
ภาคประชาชน 
8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส 
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน 

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 

  แผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนท่ีมุงการพัฒนาแบบองครวม ท่ีครอบคลุมทุกมิติในดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตท่ีสรางโอกาส
และอาชีพท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกตางกับ แผนพัฒนากลุมจังหวัด ท่ีมุง
เปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด และการนําไปสู
การกระตุนใหเปดการลงทุนของภาคเอกชน และสรางรายไดใหกลุมจังหวัด  

นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 จังหวัดขอนแกนกําหนดใหเปน
เมืองสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหในปจจุบันจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางความเจริญในทุก
ดานของภูมิภาค  

ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซอนมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหา ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางไรทิศทาง เชน ปญหาการจราจร ปญหา
ปริมาณขยะ ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแกนจึงไดมีการกําหนดกรอบทิศทาง 
การพัฒนาใหมีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือใหสามารถนําศักยภาพภายในท่ีมีใชพัฒนาเมืองท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ
ไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เกิดประโยชนสุขท่ีแทจริงตอประชาชนและกาวสู
ความเปนมหานครแหงอาเซียน จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561)  
ดังนี้ 
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วิสัยทัศน  :  ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศ 
                   อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

พันธกิจ  
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยูดวยความผาสุก 
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

  
เปาประสงค ( OBJECTIVE) 

    1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
  

    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 
  

    3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

    4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  

    ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  

    ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

    ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
  

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ แผนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเท่ียว  
แผนงาน 1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

 2. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว  
 3. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง  

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน 1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  
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2. แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค  
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  
กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข  
แผนงาน 1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน  
กลยุทธท่ี 4 อนุรักษสรางสรรคสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
แผนงาน 1. แผนงานอนุรักษสืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
กลยุทธท่ี 1 อนุรักษฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจากปาอยาง
ยั่งยืน  
แผนงาน 1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  
กลยุทธท่ี 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม  
กลยุทธท่ี 3 อนุรักษฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีชุมน้ํา  
            2 แผนงานอนุรักษรักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
แผนงาน 1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
กลยุทธท่ี 1 สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน 1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
            2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน  
แผนงาน 1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
            2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง  
            3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธ ี 
กลยุทธท่ี 3 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
แผนงาน 1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง  
            2 แผนงานขับข่ีปลอดภัย  
            3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ  
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง  
            2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง  
            3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงและอาเซียน  
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมนาโขง 
และอาเซียน  
แผนงาน 1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง  
            2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส  
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
            2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว  
            3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน  
            4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
           2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
            3 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม  
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน 1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพ การทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การกาวสูประชาคมอาเซียน 

3.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง           
     (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ)   

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัดเปน 18 กลุม
จังหวัดโดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, 
แกน มาจาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ)  
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กลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด (พ.ศ.2557-
2560) ฉบับทบทวน ไววา  

 วิสัยทัศน  “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบริการ  

        การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”  

 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 

  เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนด

เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 

       1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  
       2. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
       3. พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
       4. ความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ตัวช้ีวัดรวม 

1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับรอง GAP 
3) รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการคา การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  
1) เปาประสงค 

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี 
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร 
2) ตัวช้ีวัด 
 2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง GAP  
 2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
 3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  1) เปาประสงค 
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   1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 
   1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
   1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
  2) ตัวช้ีวัด 
   2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 
   2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
   2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 4 กลยุทธ ดังนี้ 
3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการ

เจริญดานอุตสาหกรรม 
3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.4) จัดหาชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
1) เปาประสงค 

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 

2) ตัวช้ีวัด 
2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว 
2.2) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม 
2.3) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 
3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 
3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1) เปาประสงค 

1.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
1.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
1.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

2) ตัวช้ีวัด 
2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2) พัฒนาปจจัยการบริหารกลุมจังหวัด 
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
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ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนา 
1. ขาวหอมมะลิ 

- เปนฐานการผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best 
jasmine rice) 

- สรางมูลคาเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิเชิงพาณิชย 
- ศูนยการวิจัยเรียนรูการผลิตขาวหอมมะลิ 

2. ผาไหม 
- ไหมไทยสูสากล 

3. ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือการคา 
- ฐานการผลิตออย 

4. ศูนยกลางอุตสาหกรรมการคา การลงทุน การบริการ 
- ศูนยกลางเศรษฐกิจสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

5. การทองเท่ียว 
- ตามรอยเสนทางไดโนเสารและโบราณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 
- ทองเท่ียวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหวพระ 4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแกน 

พระธาตุยาคู พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดียชัยมงคล 
6. ศูนยกลางการศึกษา 

- เปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

3.5  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 
 

 วิสัยทัศน :   “ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยั่งยืน ” 
 

 พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากร อปท.ใหทํางานอยางมืออาชีพ  

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
พ่ึงตนเองได 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับดูแล อปท. 
6. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ินตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

9. สงเสริมการดําเนินการเพ่ือเอาชนะปญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการของ อปท. 
ในการพัฒนาประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

คานิยม (Value) 

“ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  มุงเนนบริการใหคําปรึกษา  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง” 

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 ซ่ึงกําหนด
ไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมี
ความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยู
ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศนและพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1)  สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส เปนธรรม 

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
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แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ

ภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4)  สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณคุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย

การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

2.  เปาหมายหลัก 
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผู

อยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

3.  ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุด

รอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบ
ท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น 

2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวน
ประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว(10) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 

(1)  การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง  

(2)  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ      

(3)  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี  

(4)  การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม 
และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ี
รัดกุม 
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  

(1)  การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม  
(2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  
(3)  การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม  
(4)  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
(5)  การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  

4.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
(1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
(2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
(3)  การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  
(4)  การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  
(5)  การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
(6)  การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค

เกษตร  
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  

4.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
(1)  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  
(2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
(4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  

4.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
(1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ

ภูมิภาคตางๆ  
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(2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
(3)  การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
(4)  การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค เปน

ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก  
(5)  การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ

เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
(6)  การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอการ

รายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย  
(7)  การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ี
ไมแสวงหากําไร  

(8)  การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว   
  (9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปน
ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

(10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถ่ิน  
4.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  

(1)  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(2)  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจ

และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  
(4)  การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(5)  การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
(6)  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี

ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนา
ความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลง
ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7)  การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและ
นาเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง
อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ 

(8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน
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ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอ
มลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุป   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จะเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ
ใหแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ พรอมท้ังขยายการนําทุนของ
ประเทศท่ีมีศักยภาพจาก ๓ ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน ๖ 
ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุน
ทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพ่ือเปน
ภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิต
และบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนําความรูและจุดแข็งของอัตลักษณไทยมาปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางรูเทา
ทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังค่ังดานอาหารและพลังงาน รวมท้ังการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุงสูการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม 

3.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
สําหรับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ จะตองมีการพัฒนาแบบองครวม ยึดคนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา โดยตองสรางความสมดุลท้ังคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหารความเสี่ยงท่ีพรอมและ
เพียงพอ 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. National Council for Peace and Order(NCPO) เปน
คณะผูยึดอํานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 มีพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ 
ยุทธศาสตรของ คสช. มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชน
กับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน 

ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
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          9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตัิตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

0เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และพรอมท่ีจะขยาย
กิจการเม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี  
          11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
          12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง0อางอิงจาก กลุม
ยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

3.6 นโยบายการพัฒนาเทศบาล 
๑. นโยบายการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให
ไดรับความสะดวกสบาย ตามลําดับดังนี้ 

๑) จัดสรางและปรับปรุงถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนใหเปนคอนกรีต หรือลาดยาง 
๒) จัดสรางถนนทุกสายในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนสง

สินคาการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซอมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ท่ีไดรับความเสียหายจากการกัด

เซาะของน้ําในชวงฤดูฝนท่ีผานมา ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 
๔) ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล ใหท่ัวถึง รวมถึงติดตั้ง

ไฟฟาบริเวณมุมอับ เพ่ือปองกันการม่ัวสุม และปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการสัญจรไปมาใน
ชวงเวลากลางคืน ซอมแซมไฟฟาท่ีชํารุด รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ตลอดถนนสายชนบท-กุดรู พรอมท้ังขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการ   

  ๕) ปรับปรุง และขยายระบบประปา ภายในเขตเทศบาลใหท่ัวถึง     
  ๖) พัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอก ฟนฟูหวย คลอง พรอมทําถนน ไฟฟาเลียบคลองเพ่ือเมผลผลิตทาง

การเกษตร สรางงาน สรางอาชีพ  
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  ๗) แกปญหาน้ําทวม โดยเฉพาะ หมู ท่ี ๑ , ๒ , ๓ และหมู ท่ี ๖  จัดทําระบบระบายน้ําท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดระบบระบายน้ําใหมีมาตรฐาน จัดทําบอบําบัดรองรับน้ําเสีย 

๒. นโยบายการพัฒนาดานสังคม 
 ความจําเปนในการพัฒนาทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ถือเปนงานท่ีสําคัญ เพราะจะเปนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเปน
รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายท่ีตองดําเนินการดังนี้ 
ดานการศึกษา 
 ๑) จัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐาน เพ่ือเตรียมเด็กเล็กท้ังดานรางกาย สังคม อารมณและ
สติปญญาใหพรอมกอนเขาสูวัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล โดยจัดหาทุนการศึกษาให
เพียงพอ 
 ๓) สนับสนุน และสงเสริมบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลแวงใหญ ใหมีความรูและ
ประสบการณในการทํางานมากข้ึน โดยการจัดสงบุคลากรไปอบรม 
          ๔) ติดตั้งระบบ WIFI (อินเทอรเน็ตไรสาย) ใหครอบคลุมท้ัง ๗ หมูบานในเขตเทศบาล 
 ๕) จัดหาครุภัณฑการศึกษา เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี สื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลแวงใหญ และจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รวมท้ังวัสดุ
และอุปกรณเครื่องเลนสําหรับเด็กเล็กตางๆ ใหเพียงพอ รวมท้ัง จะพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

๑) สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ ในเขตเทศบาล เชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
ประเพณีงานสงกรานตรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอ่ืนๆของทองถ่ิน 

๒) จัดงานฉลองปูหลวงกลางใหยิ่งใหญ โดยเพ่ิมจํานวนวันเวลาและกิจกรรม 
๓) สงเสริมใหบุคลากรเทศบาล ใหไดความรูดานการศาสนา โดยเขารวมอบรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๔) อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยรวบรวมจัดทําเปนเอกสารหลักฐานเผยแพร 
๕) บูรณะ ซอมแซมสถานท่ีท่ีประชาชนเคารพ สักการะแตละหมูบาน ใหมีความม่ันคง สวยงาม เชน 

ศาลปูตาหมูบานตางๆ 
ดานการพัฒนาชุมชน 
 ๑) ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล โดยการสํารวจความคิดเห็น และสํารวจ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี วา ตองการใหเทศบาลพัฒนา และสงเสริมดานใดมากท่ีสุด โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาแตละหมูบาน แลวนํามากําหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาล ตอไป  
 ๒) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท้ังในระยะสั้น 1 ป ระยะปาน
กลาง 3 ป และระยะยาว 5 ป        
   ๓) จัดทําผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยใหประชาชนมีสวนรวม 

๔) จัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี โดยประสานหนวยงานภาครัฐ ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี เขามามีสวน
รวม โดยหมุนเวียนไปตามหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือออกบริการประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การเสียภาษี 
บริการจดทะเบียนพาณิชย แกรานคา ผูประกอบการตางๆ บริการดานสาธารณสุข การใหความรูในเรื่องการขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคาร เปนตน 
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  ๕) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในดานการตรวจสอบงานจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล เพ่ือความโปรงใส   

๓. นโยบายการพัฒนาทางดานการเมืองและการบริหาร 
 การดําเนินกิจกรรมดานการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะผลักดัน
ใหการบริหารดานตางๆ ประสบความสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพตอสวนรวมและทองถ่ิน จึงกําหนดนโยบาย
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการทํางานภายในเทศบาล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จัดตูรับรองเรียนปญหาและบริการสายตรงกับนายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลแวงใหญใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ

ทํางานมากข้ึน โดยจะสงเขารับการอบรมฝกฝน และเสริมทักษะในการทํางาน จากหนวยงานรัฐ หรือเอกชน 
เพ่ือนํามาพัฒนาเทศบาลใหมีความเจริญกาวหนา ยิ่งข้ึน 
 ๔) สงเสริมความกาวหนาของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะคํานึงถึงสิทธิและประโยชนท่ี
ควรจะไดรับ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย และระเบียบกําหนด เปนสําคัญ 

๕) จัดหาเครื่องมือในการทํางานใหเพียงพอ เชน เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จัดหารถยนต
สวนกลางมาเพ่ิมเติม เพ่ือใชในการติดตอราชการ 

 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลใหมีพ้ืนท่ีใชสอยมากข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) สงเสริมใหบุคลากรเทศบาลไดรับการอบรมทางดานการศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหสะอาด 
ปราศจากอคติตางๆ เชน การอบรมวิปสสนา การฟงพระธรรมเทศนา เปนตน  

๘) จัดหาเครื่องมือและเครื่องใชท่ีจําเปน ไวเพ่ือบริการประชาชนเพ่ิมเติม เชน จัดหาเต็นท เกาอ้ี โตะ  

๔. นโยบายการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑) สงเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ คนดอยโอกาสใหท่ัวถึง 

๒) จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไรขาดท่ีพ่ึง ผูยากจน โดย
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมาชวยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และ
จําเปน  
 ๓) สงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา มีชมรมและท่ีเตนแอโรบิคทุกหมูบาน จัดทําสวน
สุขภาพ เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกายใหกับประชาชนทุกเพศวัย 
 ๔) จัดทําลานกีฬาประจําชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาใหกับหมูบาน 
     ๕) สงเสริมเยาวชน โดยหาสถานท่ี ตั้งงบประมาณสนับสนุนใหเยาวชนไดแสดงออก เชน เลนกีฬา เลน
ดนตรี กิจกรรมอ่ืนๆ 
  ๖) จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล โดยแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆ โดยเนนความรัก ความสามัคคีของชุมชน เปนหลัก  
   ๗) จัดทําโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมูบาน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความรวมมือ
จากโรงพยาบาลแวงใหญ จัดสงหนวยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ออกไปบริการประชาชนรวมกับเทศบาล 

๘) รณรงคปองกันโรคตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ และอ่ืนๆ โดยรวมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ                         
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   ๙) จัดหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหท่ัวถึงทุกหมูบานในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดทําโครงการฝกอบรม อปพร.แกประชาชน ทุกป รวมท้ังฝกอบรมฟนฟูแก อปพร.ท่ีผานการ
อบรมไปแลว เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหมากข้ึน 
 ๑๑) จัดฝกอบรมดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู และประสบการณ จาก ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝกอบรม 
รวมท้ัง ขยายผลไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี ใหไดรับความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน ดวย 
 ๑๒) สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณดับเพลิงให
เพียงพอและมีความพรอมในการทํางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแกประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ ๑ 
ตําบล ๑ หนวยกูชีพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ตํารวจ อสม. อปพร. กลุมอาชีพฯ และกลุมอ่ืนๆท่ีจด
ทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดทําโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแกประชาชนในพ้ืนท่ีในชวงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโคงตามแยกท่ีอันตราย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ     

๕. นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ 
 ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการพัฒนาในทุกระดับและควบคูไปกับการพัฒนา
ทางดานสังคมและการเมือง ซ่ึงมีนโยบายดังนี้ 

๑) สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดทําและสงเสริมการทองเท่ียวการเกษตรเชิงอนุรักษรอบหวยหนองเอ่ียน โดยสงเสริมการปลูก
พืชผัก ทํานาปรัง รวมถึงจัดทําถนนใหไดมาตรฐานพรอมติดตั้งไฟฟา 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนตลาดสดนาซ้ือ โดยการปรับปรุงภายในตลาดใหสะอาด สวยงาม
และจัดทําท่ีจอดรถใหเพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเปนแหลงจําหนายสินคา 

๖. นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ๑) จัดทําโครงการปลูกไมดอก ไมประดับ ตามถนนสายตางๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให
สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบานเรือนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน จัดหา
รถบรรทุกขยะ อุปกรณคัดแยกขยะ และพนักงานใหเพียงพอ  

๓) จัดทําสวนสาธารณะเพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจใหแกประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญใหสวยงาม สะอาด รมรื่น 
 ๕) รวมรณรงคการปลูกปากับประชาชน โดยจัดทําโครงการ กิจกรรมปลูกปาในวันสําคัญตางๆ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่   6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตร : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 1. เพื่อใหเทศบาลมีระบบบริหาร ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารเทศบาล 300,000     20,000        20,000         ระดับความ 1. การบริหารงาน สํานักปลัด

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา งานเปนไปดวยความถูกตองตาม และสมาชิกสภาเทศบาล และสนับสุนน (300,000) สําเร็จใน เทศบาลตําบล เทศบาล

ทองถิ่น  และสนับสนุนการ ระเบียบของทางราชการ การเลือกตั้งระดับชาติ การจัดการ แวงใหญมี

เลือกตั้งระดับชาติ 2. เพื่อการเมืองทองถิ่นมีความ เลือกตั้ง ประสิทธิภาพ

โปรงใส และสุจริต 2.การเมืองทองถิ่น

มีความโปรงใส

และสุจริต

2 โครงการอบรมความรูดานการ เพื่อสงเสริมใหผูนําและกรรมการ จัดการอบรมผูนําชุมชนและกรรมการ 35,000       35,000        35,000         จํานวนผู ผูนําชุมชน กรรม สํานักปลัด

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ชุมชนใหมีความรู  ความเขาใจใน ชุมชน รวมกับบุคลากรในทองถิ่น (35,000) เขารับการ การชุมชน บุคลากร เทศบาล

และกฎหมายทองถิ่น ระบอบประชาธิปไตยและทราบ จํานวน  1  ครั้ง ฝกอบรม ในทองถิ่นมีความรู

บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน เกี่ยวกับระบอบ  

ชุมชนเทศบาล ประชาธิปไตยและ

บทบาทหนาที่ใน

การดําเนินงาน

ของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดเวทีรับฟงความคิด  เพื่อลดปญหาความเดือดรอน ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 5,000         5,000          5,000           รอยละความ ประชาชนไมไดรับ สํานักปลัด

เห็นของประชาชน ของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ของประชาชน    กรณีมีโครงการที่จะ (5,000) พึงพอใจ ผลกระทบจากการ เทศบาล

จากการดําเนินโครงการของเทศบาล ดําเนินการที่มีผลกระทบตอความเดือด ของ ดําเนินโครงการ

 รอนของประชาชน             ประชาชน ของเทศบาล

4 โครงการอุดหนุนศูนยขอมูล เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด 30,000       ระดับความ การจัดซื้อจัดจาง กองคลัง

ขาวสารจัดซื้อจัดจางอําเภอ เปนไปตามระเบียบกฎหมายและ จางอําเภอแวงใหญ  สําหรับจางลูกจาง (30,000) สําเร็จใน ขององคกร

แวงใหญ มีความโปรงใส ตรวจสอบได จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑรวมถึงการบํารุง การอุดหนุน ปกครองสวนทอง

(โครงการเงินอุดหนุน)  รักษาศูนยฯ ศูนย ถิ่นในเขตอําเภอ

แวงใหญเปนไป

ตามระเบียบของ

ทางราชการฯ

โปรงใสและ

ตรวจสอบได

370,000     60,000       60,000        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.1
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5.2 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจายเงินประโยชนตอบ 1.เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก จายประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี 800,000     รอยละความ พนักงานเทศบาล กองคลัง

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) พนักงานและลูกจางเทศบาล พิเศษใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง (800,000) พึงพอใจ และลูกจางมีขวัญ

แกพนักงานเทศบาลและพนัก 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา ของเทศบาล ของพนัก และกําลังใจในการ

งานจาง งาน งานและ ปฏิบัติงาน

พนักงาน

จาง

2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 1. เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู จัดอบรมใหความรูเพื่อการปฏิบัติงาน   300,000     300,000      300,000       รอยละของ 1.บุคลากรมี สํานักปลัด

ภาพ และทัศนศึกษาดูงาน ใหแกบุคลากรของเทศบาล ใหเกิดประสิทธิภาพ  และทัศนศึกษา (300,000) บุคลากรที่ ทัศนคติ วิธีคิดใน เทศบาล

บุคลากรของเทศบาล ประจําป 2. เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ ดูงาน เขารวมใน การปฏิบัติงานที่มี

2560 ภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด การอบรม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. บุคลากรมีความรูไดรับการพัฒนา 2.บุคลากรมี

ทักษะเพิ่มขึ้น คุณธรรม จริยธรรม

4. เทศบาลมีการปฏิบัติงานที่มี ในการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอ ราชการตามหลัก

องคกรและประชาชน ธรรมาภิบาล

เกิดประโยชนตอ

องคกรและ

ประชาชน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปลูกฝงเผยแพรจริย 1.  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร จัดโครงการ/กิจกรรมเขาคายพุทธรรม 20,000       20,000        20,000         ระดับความ 1.บุคลากรของ สํานักปลัด

ธรรม คุณธรรมบุคลากรของ ของเทศบาลมีจริยธรรม คุณธรรม แกบุคลากรของเทศบาล  โดยใหมีการ (20,000) สําเร็จใน เทศบาลมีคุณธรรม เทศบาล

เทศบาล 2. เพื่อใหบุคลากรเทศบาลปฏิบัติ จัดกลุมเขาคายรุนละ 10 คน การจัด และจริยธรรมเพิ่ม

งานไดอยางมีความซื่อสัตยและ จํานวน 6  รุน กิจกรรม ขึ้น

จริงใจในการใหบริการประชาชน 2.การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

อยางยั่งยืน

4 โครงการจายคาตอบแทน 1. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ จายคาตอบแทนใหคณะกรรมการ 30,000       30,000        30,000         จํานวนครั้ง 1. คณะกรรมการ สํานักปลัด

คณะกรรมการ  อนุกรรมการฯ ปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการ ตามระเบียบฯ (30,000) ที่จายเงิน อนุกรรมการแตงตั้ง เทศบาล

ที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบ  2. เพื่อใหการทํางานมีความรวดเร็ว มีขวัญกําลังในการ 

และทําประโยชนใหแกองคกร และเกิดประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

ปกครองสวนทองถิ่น 2.เกิดประสิทธิ

ภาพในการ

ปฏิบัติงาน

5 โครงการปรับปรุงระบบฐาน 1. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของ จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรของ 10,000       10,000        10,000         จํานวนครั้ง 1.ระบบฐานขอมูล สํานักปลัด

ขอมูลบุคลากรเทศบาล บุคลากรใหเปนปจจุบันและ เทศบาลในระบบคอมพิวเตอรอยางมี (5,000) ที่มีการ ของบุคลากรของ เทศบาล

ทันสมัย ประสิทธิภาพ  โดยสามารถเขาถึงทั้ง ปรับปรุง เทศบาลถูกตอง

2. เพื่อใหการสืบคนขอมูลได ระบบมีครือขายหรือไมมีเครือขาย เปนระบบ 

รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปน

3. มีระบบสารสนเทศงานบุคคล ปจจุบัน

ที่มีประสิทธิภาพเปนปจจุบัน 2.เกิดประสิทธิใน

การทํางาน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการอบรมเพื่อสรางองค 1.เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลมี จัดอบรมใหความรูภาษาอาเซียน 80,000       60,000        50,000         จํานวน 1.บุคลากรมีความรู สํานักปลัด

ความรูและความเขาใจภาษา ความรูความเขาใจภาษาอาเซียน ใหแกบุคลากรของเทศบาล (60,000) บุคลากรที่ เขาใจในภาษา เทศบาล

เกี่ยวกับอาเซียน ประจําป 2.เพื่อใหบุคลากรทราบองคความรู เขารับการ อาเซียนสามารถให

2560 เกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียน อบรม บริการประชาชน

3. องคกรมีบุคลากรที่มีความรูความ และใชในชีวิต

เขาใจภาษาอาเซียนเพื่อใชในการ ประจําวันได

บริการประชาชน 2.บุคลากรมีความ

4. บุคลากรมีองคความรูเกี่ยวกับ รูและความเขาใจ

ประเทศอาเซียนรับการเปลี่ยนแปลง ในกลุมประเทศ

ที่เกิดขึ้นได อาเซียนและมี

ความพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นได

1,240,000  420,000     410,000      

ที่ โครงการ

รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.2  

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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5.3 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  ที่ชํารุด ตาม 120,000 120,000 120,000       ระดับความ 1.มีครุภัณฑที่เพียง ทุกสวน

ครุภัณฑ และเกิดประสิทธิภาพ ความจําเปนและเหมาะสม (120,000) สําเร็จใน พอในการใชงาน ราชการ

  การซอม 2.การปฏิบัติงาน  

แซม รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 52,000 ระดับความ 1.มีครุภัณฑที่เพียง สํานักปลัดฯ

สํานักงาน และเกิดประสิทธิภาพ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด สําเร็จใน พอในการใชงาน

 15,000 บีทียู จํานวน 2  เครื่อง การจัดซื้อ 2.การปฏิบัติงาน

โดยติดตั้งหองนายกเทศมนตรีและหอง รวดเร็วและมี

งานปองกันฯ ประสิทธิภาพมาก

2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 33,000 ยิ่งขึ้น สาธารณสุขฯ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 24,000 บีทียู จํานวน 1  เครื่อง

โดยติดตั้งหองกองสาธารณสุขฯ

3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 44,000 สํานักปลัดฯ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

36,000 บีทียู จํานวน 1  เครื่อง

โดยติดตั้งหองประชุมเทศบาลตําบล

แวงใหญ (หองประชุมเล็ก)

4.จัดซื้อตูเก็บหนังสือระเบียบกฎหมาย 5,000 สํานักปลัดฯ

เปนกระจกบานเลื่อนขนาดกวาง 0.50

วัตถุประสงคที่

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 3 เมตร

จํานวน 1 หลัง (สํานักปลัดเทศบาล)

5.ชั้นซื้อชั้นวางเอกสารจํานวน 6 ตัว 15,000 สํานักปลัดฯ

(สํานักปลัดเทศบาล 4 ตัว,งานตรวจสอบ งานตรวจ

ภายใน 2 ตัว) สอบภายใน

6.จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 7,000 สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ตู (งานปองกันฯ)

7.จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 16,500 สํานักปลัดฯ

นิ้ว จํานวน 11 ตัว โดยติดตั้งที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแวงใหญ

8.จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1,550 สาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)

9.จัดซื้อโตะอาหารเด็กและเกาอี้แบบ 30,000 สํานักปลัดฯ

ปดผิวดวยฟอเมกาขาว โตะขนาด 

60x120x75 เซนติเมตร จํานวน 10

ตัว เกาอี้นั่งยาวขนาด 30x120x45

จํานวน 2 ตัว

10.จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับ 21,000 สํานักปลัดฯ

ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 ชุด

11.ชุดโตะเรียนและเกาอี้ระดับอนุบาล 60,000 สํานักปลัดฯ

ขนาดหนาโตะ 40x60 เซนติเมตร

จํานวน 40 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลแวงใหญ (พ.ศ 2560-2562) หนา     144

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12.จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟาเปนระบบ 22,000 สํานักปลัดฯ

สองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

เนื้อที่การพิมพไมนอยกวา 11 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัดเทศบาล)

13.จัดซื้อโตะกราบพระ จํานวน 1 ชุด 2,500 สํานักปลัดฯ

14.จัดซื้อเกาอี้ขาชุบ จํานวน 30 ตัว 15,000 สํานักปลัดฯ

(สํานักปลัดเทศบาล)

15.จัดซื้อโซฟาหนังเขามุม จํานวน 10,000       กองชาง

1 ชุด (กองชาง)

16.จัดซื้อเตียงนอนสองชั้นขนาด 19,000       สาธารณสุขฯ

3 x 5 ฟุต พรอมที่นอน จํานวน 1 เตียง

17.จัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวขนาด 6,500         สาธารณสุขฯ

3 x 5 ฟุต พรอมที่นอน จํานวน 1 เตียง

18 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,000         สาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 1.เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV 39,000 สํานักปลัดฯ

และเผยแพร และเกิดประสิทธิภาพ ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x

1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน

3 เครื่อง ประกอบดวย

1)งานการศึกษา 1 เครื่อง

2)งานปองกันฯ 1 เครื่อง

3)หองปลัดเทศบาล 1 เครื่อง

โครงการ วัตถุประสงคที่

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2.เพื่อติดตั้งจานดาวเทียมพรอมอุปกรณ 5,000 สํานักปลัดฯ

ในการติดตั้ง โดยติดตั้งที่ศูนยพัฒนาเด็ก งาน

เล็กเทศบาลตําบลแวงใหญ บานหนอง การศึกษา

กระรอก

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 16,000 ระดับความ การปฏิบัติงานรวด งานปองกันฯ

คอมพิวเตอร และเกิดประสิทธิภาพ สํานักงาน จํานวน  1 เครื่อง สําเร็จใน เร็วและมีประสิทธิ

(งานปองกันฯ) การจัดซื้อ ภาพมากขึ้น

2.จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิด 7,900 กองคลัง

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/

นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง)

3.จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ 4,300 งานนิติการ

ฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1

เครื่อง (งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล)

4.จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 17,000 งานการ

Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ศึกษา

สี จํานวน 1 เครื่อง

5.จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิด 24,000 สาธารณสุขฯ

เลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network

จํานวน 2 เครื่อง

6. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 35,200 สํานักปลัด

VA  จํานวน  11 เครื่อง เทศบาล

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว จัดซื้อเครื่องดูดฝุนจํานวน 1 เครื่อง 10,000 ระดับความ 1.มีครุภัณฑเพียง สํานักปลัด

บานงานครัว และเกิดประสิทธิภาพ สามารถดูดฝุนหรือสามารถดูดฝุนและน้ํา สําเร็จใน พอในการใชงาน เทศบาล

ได ขนาด 15 ลิตร พรอมอุปกรณ การจัดซื้อ 2.เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1.จัดซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 1,574,000  ระดับความ 1.มีครุภัณฑเพียง สํานักปลัด

ยานพาหนะและขนสง ดําเนินกิจการเทศบาลและใหบริการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม สําเร็จใน พอในการใชงาน เทศบาล

ประชาชน ต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ การจัดซื้อ 2.เพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง

2.เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวด - แบบดับเบิ้ลแค็บ ในการทํางาน

เร็วและเกิดประสิทธิภาพ - แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab)

จํานวน 2 คัน

2.จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดปริมาตร 38,000       กองคลัง

กระบอกสูบไมต่ํากวา 110 ซีซี แบบ

เกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน 

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 56,000       1.มีครุภัณฑเพียง สํานักปลัด

และวิทยุ ดําเนินกิจการเทศบาลและใหบริการ ชนิดประจําที่ 10 วัตต จํานวน 2 เครื่อง พอในการใชงาน เทศบาล

ประชาชน 2.เพิ่มประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความรวด ในการทํางาน

เร็วและเกิดประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดซื้อเต็นท 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เต็นทโครงเหล็ก หลังคาผาใบ   ทรงจั่ว 150,000     ระดับความ 1.การดําเนิน สํานักปลัด

ดําเนินกิจการเทศบาลและใหบริการ ขนาด กวาง 5 เมตร  ยาว 10 เมตร (150,000) สําเร็จใน กิจการของเทศบาล เทศบาล

ประชาชน จํานวน 5  หลัง การจัดซื้อ และการใหบริการ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด ประชาชนมี

เก็บรายได ประสิทธิภาพ

2.เทศบาลมี

รายไดเพิ่มขึ้น

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1. เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี จัดกิจกรรมวันเทศบาล    ไดแก 25,000       25,000        25,000         ระดับความ 1.บุคลากรของ สํานักปลัด

ลดปญหาขัดแยงภายในองคกร ทําบุญตักบาตร  จัดนิทรรศการผลงาน (30,000) สําเร็จใน เทศบาล มีความรัก เทศบาล

2. เพื่อใหประชาชนรูจักบทบาท แตละกอง  แขงขันกีฬาระหวาง การจัดงาน ความสามัคคี

และความสําคัญของทองถิ่น คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 2.เทศบาลเปนองค

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง กรที่ประชาชนให

ความสําคัญใน

การแกไขปญหา

10 โครงการสํารวจและปรับปรุง เพื่อสํารวจ/ปรับปรุงขอมูลแผนที่ 1.ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบขอมูลที่ 100,000     รอยละความ 1.เทศบาลมีการจัด กองคลัง

ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน รวมถึง เปนปจจุบันเกี่ยวกับการปลูกสรางอาคาร (70,000) พึงพอใจ เก็บรายไดครอบ

ทรัพยสิน แหลงที่มาของรายไดเพื่อนํามาปรับ การรื้อถอน การประกอบการคา การซื้อ ของ คลุมเพิ่มมากขึ้น

ปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได ขายที่ดิน การแบงแยกการโอนกรรม ประชาชน 2.ประชาชนมี

สิทธิ์ที่ดิน ปายโฆษณารานคา บานเชา ความรู ความเขาใจ

เกสเฮาส ฯลฯ เกี่ยวกับรายไดของ

2.ดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนาม ทองถิ่น

3.สํารวจขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินตาม

ระบบภาษีและทะเบียนทรัพยสินได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อยางถูกตอง ครบถวน

4.ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ

ขอใชขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน 1.เพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดเก็บ 1.จัดพิมพเอกสารและแผนพับใบปลิว 40,000       รอยละที่ 1.ประชาชนและ กองคลัง

การจัดเก็บภาษีและพัฒนา รายไดใหมีประสิทธิภาพ จัดเก็บ ใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยว เพิ่มขึ้นของ ผูประกอบการมี

รายได ภาษีไดอยางถูกตอง กับการชําระภาษี ภาษีที่จัด ความรู ความเขา

2.เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน 2.ใหความรูเกี่ยวกับการชําระภาษี เก็บเอง ใจ และใหความ

มีความเขาใจและใหความรวมมือ 3.โฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ รวมมือในการชําระ

ในการชําระภาษีและคาธรรมเนียม 4.จัดทําใบประกาศนียบัตรมอบใหผู ภาษีเพิ่มขึ้น

ตางๆ ประกอบการที่ใหความรวมมือในการ 2.เทศบาลสามารถ

3.เพื่อพัฒนาการใหบริการโดยการ ชําระภาษี จัดเก็บรายไดและ

ใชสารสนเทศในการจัดเก็บรายได 5.ออกสํารวจ ตรวจสอบการชําระภาษีฯ ภาษีไดอยางครบ

ผานระบบออนไลน และเพิ่มชอง ถวน ถูกตอง และ

ทางในการชําระภาษี มีประสิทธิภาพ

3.ผูเสียภาษีไดรับ

ความรู ความเขา

ใจในการชําระ

ภาษีผานการให

บริการสารสนเทศ

ในการจัดเก็บ

รายได

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการวันทองถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 5,000         5,000          5,000           จํานวนผู 1.ผูบริหาร สมาชิก สํานักปลัด

(18  มีนาคม) แหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอม พนักงานลูกจางรวมกันถวายสักการะ (5,000) เขารวม สภา ขาราชการ เทศบาล

เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ที่ได เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหง โครงการ พนักงาน ลูกจาง 

ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ตลอดจนประชาชน

จัดตั้ง "สุขาภิบาลทาฉลอม" หัว  รัชกาลที่ 5 ไดสํานึกถึงพระมหา

อันเปนจุดเริ่มตนของการกระจาย กรุณาธิคุณของพระ

อํานาจการปกครองในระบอบ บาทสมเด็จพระจุล

ประชาธิปไตย จอมเกลาเจาอยูหัว

2. เพื่อสรางความสามัคคีและการ (ร.5) ที่ไดทรงจัด

มีสวนรวมของผูบริหาร สมาชิก ตั้งสุขาภิบาลฉลอม

สภา ขาราชการ พนักงานลูกจาง อันเปนจุดเริ่มตน

ในสังกัดองคกรปกครองสวน ของการกระจาย

ทองถิ่น อํานาจในองคกร

2.ผูบริหาร สมาชิก

สภา ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง 

ตลอดจนประชาชน

ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูหลักการ

บริหารองคกร

ปกครองสวนทอง

ถิ่นเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการจายคาตอบแทนตาม เพื่อจายเปนคาตอบแทนการขอ จายเปนคาตอบแทนการขออนุญาต 15,000       จํานวนครั้ง การบริหารงาน กอง

มาตรา 8 และ มาตรา 9/1 อนุญาตใชประโยชนที่ดินของรัฐ ใชประโยชนที่ดินของรัฐตามมาตรา (15,000) ที่จายเงิน เทศบาลตําบล สาธารณสุขฯ

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 8 และมาตรา 9/1   8 และมาตรา 9/1  แหงกฎหมายที่ดิน แวงใหญมี

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประสิทธิภาพ

2,646,450  150,000     150,000      

5.4 แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง  เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของ พัฒนาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซด   ของ 25,000       รอยละ เว็บไซดของ สํานักปลัด

เว็บไซตเทศบาลตําบลแวงใหญ เทศบาลแกประชาชน และหนวยงาน เทศบาลตําบลแวงใหญ ใหเปนปจจุบัน ความพึงพอ เทศบาลตําบล เทศบาล

www.wykklocal.go.th อื่น ที่เปนปจจุบันและทันสมัย ทันสมัย สะดวกในการใชงาน และมี ใจของ แวงใหญ มีขอมูล

ขอมูลขาวสารทางราชการที่เปน ประชาชน ที่เปนปจจุบัน

ประโยชนตอประชาชน ทันสมัยและครบ

ถวน

2 คาบริการสื่อสารและโทร 1.เพื่อชําระคาบริการสื่อสารและ ชําระคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 48,520       48,520        48,520         รอยละ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ สํานักปลัด

คมนาคม โทรคมนาคม  การใชระบบอินเตอร ระบบอินเตอรเน็ต  (40,920) ความพึงพอ งานในเทศบาล เทศบาล

เน็ต ใจของ และประชาชนที่

ผูใชบริการ มาใชบริการ

อินเตอรเน็ตไดใช

อินเตอรเน็ตที่มี

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค

รวมแนวทางการพัฒนาที่   5.3  

ที่

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ความเร็วเพิ่มขึ้น

มีประสิทธิภาพ

ในการคนหาขอมูล

มากขึ้น

3 คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพทบานใชใน โทรศัพทบานจํานวน 2 เครื่อง 1,580         รอยละ การติดตอสื่อสาร สํานักปลัด

การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ความพึงพอ ของเทศบาลตําบล เทศบาล

ใจของ แวงใหญเปนไป กอง

ดวยความรวดเร็ว สาธารณสุขฯ

และมีประสิทธิภาพ

4 โครงการติดตั้งโทรศัพทและ เพื่อติดตั้งโทรศัพทและเปดเบอรใหม ติดตั้งโทรศัพทและเปดเบอรใหม 10,000       รอยละ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล สํานักปลัด

เปดเบอรใหมพรอมติดตั้ง พรอมติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต พรอมติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต ความพึงพอ เด็กและประชาชน เทศบาล

สัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย ไรสาย (WiFi) ไรสาย (WiFi) ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใจของ ที่มาใชบริการที่ งาน

(WiFi) เทศบาลตําบลแวงใหญ บานหนอง ผูใชบริการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

กระรอก เทศบาลตําบล

แวงใหญ สามารถ

ติดตอสื่อสารและ

สามารถใชอินเตอร

เน็ตในการคนหา

ขอมูลตางๆ เพื่อ

ใชประกอบการ

เรียนการสอนให

กับเด็กได

85,100       48,520       48,520        

โครงการ

รวมแนวทางการพัฒนาที่   5.4  

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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5.5 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมประชาคม 1. เพื่อใหไดรับทราบปญหาความ -  จัดประชุมประชาคมทองถิ่น   เพื่อ 40,000 40,000 40,000         รอยละของ เทศบาลมีแผน สํานักปลัด

ทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา เดือดรอนของประชาชนที่แทจริง ทบทวนแผนพัฒนาสามป      (40,000) โครงการที่ พัฒนาสามปเปน เทศบาล

สามป 2.  เพื่อนําปญหาความเดือดรอน ไดจากการ แนวทางในการ

ประชาคม พัฒนาทองถิ่น

และสามารถ

นําไปปฏิบัติ

จริง

2 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ 1. เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูล -  จัดประชุมประชาคมทองถิ่น   เพื่อ 30,000 30,000 30,000         รอยละของ 1.ชุมชนรูจักแนว สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน รวมทั้งปญหาความตองการและ ทบทวนการจัดทําแผนชุมชน    (30,000) โครงการที่ ทางการทําแผน เทศบาล

แนวทางการพัฒนาของแตละชุมชน ไดจากการ ชุมชนและเห็น

ในเขตเทศบาล ประชาคม ความสําคัญของ

2. เพื่อใหชุมชนมีเอกสารรวบรวม และสามารถ แผนชุมชน

โครงการของแตละชุมชนที่กําหนด นําไปปฏิบัติ 2.ประชาชนตระ

มาจากปญหาความตองการที่จัด จริง หนักในการมีสวน

หมวดหมูการพัฒนาในแตละดาน รวมในการแกไข

ปญหาของชุมชน

3.ประชาชนเขาใจ

ในบทบาทหนาที่

ของตนเองในการ

ที่จะแกไขปญหา

ของชุมชน

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็น  ของ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการ 15,000       15,000        15,000         รอยละความ เทศบาลสามารถนํา สํานักปลัด

ในการใหบริการประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล    และ บริการประชาชนดานตาง ๆ  เชน (15,000) พึงพอใจ ผลการประเมินมา เทศบาล

ผูที่เกี่ยวของวามีความพึงพอใจ การจัดเก็บภาษี  งานทะเบียนราษฎร ของ ปรับปรุงการให

ตอการบริการของเทศบาลมากนอย การจายเบี้ยยังชีพ  การจัดงานประเพณี ประชาชน บริการและ

เพียงใด การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  งาน ประชาชนมีความ

2.เพื่อนําผลการประเมินมา บริการดานสาธารณสุข พึงพอใจในการ

วิเคราะหและปรับปรุงการดําเนิน ใหบริการของ

งานของเทศบาล เทศบาลเพิ่มมาก

ขึ้น

85,000       85,000       85,000        รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.5

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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5.6 แนวทางการพัฒนา  :  การใหบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ 1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ จัดหาครุภัณฑสําหรับการถายทอดการ 150,000 รอยละความ 1.การบริหาร สํานักปลัด

การถายทอดการรับฟงการ การบริหารกิจการเทศบาล รับฟงการประชุมสภาเทศบาล ประกอบ (150,000) พึงพอใจ กิจการเทศบาล เทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล 2. เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวน ดวยจอรับภาพ เครื่องฉายภาพ ชุด ของ เกิดความโปรงใส

รวมของประชาชนตามหลักการ เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ ประชาชน 2.ประชาชนมี

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี สวนรวมในการ

ตรวจสอบการทํา

งานของเทศบาล

ตามหลักเกณฑ

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี

2 โครงการเทศบาลเคลี่อนที่ 1. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ดําเนินกิจกรรม    ตามโครงการเทศบาล 50,000 50,000 50,000         รอยละความ ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ใหบริการภาครัฐแกประชาชน เคลื่อนที่  เชน  การบริการตรวจสุขภาพ (50,000) พึงพอใจ ความสะดวกและ เทศบาล

2. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ เบื้องตนใหแกประชาชนทั่วไป บริการ ของ ทั่วถึงในการรับ

จากภาครัฐอยางทั่วถึง รับชําระภาษีฯ  บริการตัดแตงผม ประชาชน บริการจากเทศบาล

3 โครงการจัดทําปายเทศบาล จัดทําปายเทศบาลตําบลแวงใหญ จัดทําปายขนาดสูง 1 เมตร ยาว 2.50 60,000 รอยละความ ประชาชนผูมารับ สํานักปลัด

ตําบลแวงใหญ จํานวน 2 ปาย เมตร เสาปูน 2 เสา ปายสูงจากพื้น พึงพอใจ บริการเกิดความ

2.00 เมตร ปายปูหินทรายตัดอักษร ของ พึงพอใจ

โละสองภาษา มีขอความ คือ ประชาชน

ยินดีตอนรับ

Wellcom

เทศบาลตําบลแวงใหญ

Waengyai muniparity

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางหอกระจาย เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับ ติดตั้งเครื่องสงสัญญาณ จํานวน 1 ชุด 250,000     รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง

ขาวประจําหมูบาน หมูที่ 3 ขอมูลขาวสารจากสวนราชการใน จุดรับสัญญาณ 3 ชุด ความ ขอมูลขาวสารและ

บานแวงพัฒนา การประชาสัมพันธขาวสารตางๆ พึงพอใจ การประชาสัมพันธ

(โครงการลําดับที่ 2 จากการ อยางทั่วถึง ของ เผยแพรกิจกรรม

ประชาคมทองถิ่น) ประชาชน ตางๆ จากทาง

ราชการอยาง

ทั่วถึง

5 โครงการการจัดการเรื่อง 1.เพื่อเปนศูนยรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการ 30,000       รอยละ 1.เพื่อเปนศูนย สํานักปลัด

รองเรียน รองทุกข และรับ รองทุกข และรับแจงเบาะแสของ รับเรื่องรองเรียน รองทุกข และรับแจง ความ รับเรื่องรองเรียน เทศบาล

แจงเบาะแสของประชาชน ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ เบาะแสของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้น พึงพอใจ รองทุกข และรับ

ประจําปงบประมาณ 2560 เขตเทศบาลตําบลแวงใหญ ที่เขตเทศบาลตําบลแวงใหญ ของ แจงเบาะแสของ

ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล 2.เพื่อชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา ประชาชน ประชาชนที่อาศัย

แวงใหญ อําเภอแวงใหญ และแกไขปญหาในเบื้องตนแกผู อยูในพื้นที่เขต

ไดรับความเดือดรอน หรือผูที่ตอง เทศบาลตําบล

การคําแนะนําดานกฎหมายและ แวงใหญ

กระบวนการยุติธรรม 2.เพื่อชวยเหลือ

ดูแล ใหคําแนะนํา

และแกไขปญหา

ในเบื้องตนแกผูได

รับความเดือดรอน

หรือผูที่ตองการคํา

แนะนําดาน

กฎหมายและ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

กระบวนการ

ยุติธรรม

540,000     50,000       50,000        

5.7  แนวทางการพัฒนา  :  การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน  เพื่อรองรับการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงระบบระบาย 1. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา ปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในบริเวณ 350,000      รอยละความ 1.ปองกันปญหา กองชาง

น้ําบริเวณอาคารสํานักงาน บริเวณสํานักงานเทศบาล สํานักงานเทศบาล  รายละเอียดตาม (350,000) พึงพอใจ น้ําทวมขัง

(หลังใหม) 2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก แบบแปลนเทศบาลกําหนด ของ 2.ประชาชนไดรับ

ประชาชนในการมาติดตอราชการ ประชาชน ความสะดวกในการ

มาติดตอราชการ

2 โครงการกิจกรรม  5ส. 1.เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขา 1.บุคลากรมีความรู เขาใจในหลักของ 30,000       30,000        30,000         ระดับความ 1.การทํางานมี สํานักปลัด

ใจในหลักการของกิจกรรม 5ส. กิจกรรม 5ส. (30,000) สําเร็จใน คุณภาพ เทศบาล

2.เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติ 2.สามารถปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ไดอยาง การจัด 2.เกิดความรวดเร็ว

กิจกรรมไดอยางถูกตองและตอ ถูกตอง กิจกรรม ในการทํางาน 

เนื่องเปนผลดีตอตนเอง องคกร 3.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 3.สภาพแวดลอม

และประชาชน 4.สภาพภูมิทัศนในที่ทํางานภายใน ดีขึ้น

3.เพื่อใหองคกรมีภูมิทัศน สภาพ องคกรสะอาดนาอยู เปนที่พึงพอใจแก

แวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดี ประชาชนที่มารับบริการ

5.ประชาชนเกิดความศรัทธาในองคกร

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.6

โครงการ วัตถุประสงค



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลแวงใหญ (พ.ศ 2560-2562) หนา     157

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝกอบรมหรือจัดสง 1.เพื่อใหพนักงานเทศบาลและลูก จัดอบรมบุคลากรของเทศบาลหรือสง 30,000       จํานวน 1.พนักงานเทศบาล สํานักปลัด

บุคลากรเขารับการอบรมการ จางมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เสริมใหเขารับการอบรมการใชเครื่องมือ (30,000) บุคลากร และลูกจางมีความ เทศบาล

ใชเครื่องมือเครื่องใชและเทค เครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี เครื่องใชที่ทันสมัยกรณีหนวยงานอื่นจัด ที่เขารับ รูความเขาใจเกี่ยว

โนโลยีที่ทันสมัย ที่ทันสมัย การอบรม กับการใชเครื่องมือ

2.เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ เครื่องใชและ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่

ทันสมัย

2.การปฏิบัติงาน

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

4 โครงการจัดทําตูผนังแบบ เพื่อใหมีตูเก็บเอกสารที่เรียบรอย จัดทําตูผนังแบบบิ้วอินสําหรับเก็บ 95,400       รอยละความ สถานที่ทํางานดู สํานักปลัด

บิ้วอิน สําหรับเก็บเอกสาร สวยงาม เอกสารโดยจัดทําที่หองสํานักปลัด พึงพอใจ เปนระเบียบเรียบ เทศบาล

เทศบาลและหองงานแผนโดยมี ของ รอยและสวยงาม

รายละเอียด ดังนี้ ประชาชน

1.หองสํานักปลัดเทศบาล (ฝงงานการ

ศึกษาและงานการเจาหนาที)่ ชั้นลาง

เทากับขอบหนาตาง จํานวน 1 ชิ้น

ยาว 3.30 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร

สูง 74 เซนติเมตร

2.หองสํานักปลัดเทศบาล(ฝงงานธุรการ)

จํานวน 2 ชิ้น ชั้นลางลึก 60 เซนติเมตร

สูง 74 เซนติเมตร ชั้นบนลึก 40

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เซนติเมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.16

เซนตเมตร 

3.หองงานแผนและงบประมาณ จํานวน

2 ชิ้น ชิ้นลางลึก  60 เซนติเมตร ยาว

3.90 เมตร สูง 74 เซนติเมตร ชั้นบน

ลึก 40 เซนติเมตร ยาว 3.90 เมตร

สูง 3.25 เซนติเมตร 

5 โครงการปรับปรุงตอเติมโรง เพื่อใหมีสถานที่จอดรถยนตดับเพลิง ปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถยนตดับเพลิง 300,000     รอยละความ มีสถานที่จอด สํานักปลัด

รถยนตดับเพลิงของเทศบาล ที่เพียงพอและการใหความชวยเหลือ โดยปรับปรุงตอเติมหองเก็บพรอมยก พึงพอใจ รถยนตดับเพลิงที่ เทศบาล

ตําบลแวงใหญ ประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วมี ระดับพื้น และปรับปรุงโครงหลังคา ของ เพียงพอและการ

ประสิทธิภาพ โรงจอดรถยนตดับเพลิงทั้งหมด ประชาชน ใหความชวยเหลือ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ประชาชนรวดเร็ว

กําหนด มีประสิทธิภาพ

6 โครงการตอเติมหองปฏิบัติ เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติงานของ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 9 เมตร 240,000     รอยละความ 1.มีสถานที่ปฏิบัติ กอง

งานกูชีพเทศบาลตําบล พนักงานกูชีพ พื้นที่ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร พึงพอใจ งานที่มีมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

แวงใหญ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ของ 2.การปฏิบัติงาน

กําหนด ประชาชน ของหนวยกูชีพ

เทศบาลรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

695,400     380,000     30,000        

5,661,950 1,193,520 833,520

66,233,840 73,164,410 88,895,410

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมแนวทางการพัฒนาที่ 5.7

รวมยุทธศาสตรที่  5

รวมทั้งสิ้น
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สวนท่ี  4 
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ถือวามีความสําคัญในการพัฒนาเทศบาล
เพ่ือใหทราบถึงกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  อันจะเปนประโยชนตอ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปตอ ๆ  ไป   และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน  และนอกจากนี้การ
ติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติยังเปนการตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  อยู
ภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดและเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง  ประชาชน
ไดรับประโยชนอันเปนผลการมาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เพ่ิมมากข้ึน 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลตําบลแวงใหญ   ไดแตงตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
หรือเรียกวา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซ่ึงมีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝาย
ดวยกัน  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูแทนฝายบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึง
การท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลาย ๆ ฝายนี้  จะทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย   
  1.  ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)                         ประธานกรรมการ 
  2.  ทองถ่ินอําเภอแวงใหญหรือผูแทน                        กรรมการ 
  3.  นายอนันต โคสาดี    สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  4.  นายคมกฤษ โทอ้ึน     สมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
  5.  นายวสันต จันทรหนองแวง   สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 
  6.  นายประธาน  เทนอิสระ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน       กรรมการ 
  7.  นายบุญเลิศ  มัชชิโม  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน       กรรมการ 
  8.  นายวิโรจน  หลาประเสรฐิ ปลัดเทศบาลตําบลแวงใหญ      กรรมการ 
  9.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูรักษาการแทน                     กรรมการ 
  10. หัวหนาฝายธุรการ                   กรรมการ 
  11. นายหลวง  ดวงวิญญาณ  ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 4                กรรมการ 
  12. นายเสนห  โทอ้ึน  ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 5       กรรมการ 
  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง    ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ท้ังนี้  ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการนั้น
ไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม ท้ังนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะท่ี การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล โดยสวนมากจะใชการประเมินผลจากการสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุมตัวอยาง เชน สุมจากประชาชน เยาวชนผูเขารวมโครงการ โดยการใชแบบสอบถามโดยมีการ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ
ในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
สําหรับการติดตามและประเมินผลในแตละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละ

โครงการเปนหลัก สวนการกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการอยางนอยโครงการละ 
1 ครั้ง อาจจะมีมากกวา 1 ครั้ง ไดในกรณีเปนโครงการระยะยาวหรือมีความตอเนื่อง สวนการประเมินผล
โครงการในภาพรวม กําหนดใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขอ 39 (3) ไดกําหนดใหมีการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

   เทศบาลตําบลแวงใหญ  ใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 3  
แบบ  และใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  2  แบบ   คือ  

  -  แบบท่ี  2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  วัตถุประสงค 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส เปนเครื่องมือหนึ่งท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนา 3  ป 
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ  ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

-  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดโดยมีประเด็นในการประเมิน  3  สวน   คือ   

(1)   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม         
(2)  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตรและ   
(3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

-  แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

-แบบท่ี  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

-  แบบท่ี  3/4  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ือใชในการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เม่ือโครงการแลวเสร็จ 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

- แบบ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะติดตามผลการ
ดําเนินงาน รายไตรมาส3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ซ่ึงเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 

- แบบ 3/1  แบบประเมินผลจะดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จะประเมินความพึงพอใจ  
และการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมและแตละยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
โดยกําหนดรายงานปละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในภาพรวม   โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

- แบบ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในแตละยุทธศาสตร  โดยกําหนดจัดเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
  - แบบ 3/4   แบบติดตามโครงการ/กิจกรรม  อยางนอยโครงการละ  1  ครั้ง  

- ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น  จะประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

         

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

ทุก  ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแตสิ้นสดุการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ ไตรมาสท่ี  1 
         

สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป         

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เทศบาลตําบลแวงใหญ      

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี          

     (1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)                            (2)    ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม  - มีนาคม)   

     (3)   ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน)                          (4)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)  
         

สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป       
         

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป      

  ปที ่ 1 ปที ่ 2 ปที ่ 3 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม                 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2559 

  จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ท่ีเสร็จ ท่ีอยูระหวาง ท่ียังไมได ท่ีมีการยกเลิก ท่ีมีการเพ่ิมเติม ท้ังหมด 

    ดําเนินการ ดําเนินการ       

  จํานวน    รอยละ จํานวน    รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

รวม                         
 
 
 
 
 
 

4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   

  ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  3 รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ จํานวน งบ 

  โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม                 
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สวนท่ี  4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

6. การเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ  2559    

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

              

              

              

              

              

              
รวม             

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

7.   โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2559   

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ 

  แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ ท่ีไดรับ ท่ีเบิกจายไป 

            

            

            

      

            

            

            

            

รวม           
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

    

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทองถ่ิน   ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 

1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ    

    

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป    

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลแวงใหญ    

2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน ...........................................    

    

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตร และโครงการในป  2559    

    

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ  

    

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ  

  จํานวนโครงการท่ี จํานวนโครงการ  

  ปรากฏอยูในแผน ท่ีไดปฏิบัติ  

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ      

2) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได      

3) การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู      

4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

5) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ      

      

      

รวม      
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน    

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
        

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม       

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม       

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม       

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ       

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน       

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       

ภาพรวม       
 
5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร     

ยุทธศาสตรท่ี…………………………………………..   

1)  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ     

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

  (เต็ม 10  คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนทองถ่ิน   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

ภาพรวม   
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
คําช้ีแจง  :   แบบท่ี  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป        

1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง      

2. อายุ 
(1)  ต่ํากวา  20   
ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 - 40  ป   

 (4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60 ป (6)  มากกวา  60  ป  

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 
(2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา 

(3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา 

 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืน  ๆ   

4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ 
(2)  เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

(3)  คาขาย ธุรกิจ
สวนตัว 

 (4)  รับจาง  
(5)  นักเรียน 
นักศึกษา (6)  เกษตรกร   

 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................   

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ    

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    



 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 (สวนท่ี 4) – แนวทางการติดตามประเมินผล 

174  

 
 
 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในภาพรวม 

คําช้ีแจง  :   แบบท่ี  3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ      
สวนยุทธศาสตร....................................................................................................................... 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป      
1. เพศ (1)  ชาย  (2)  หญิง    
2. อายุ (1)  ต่ํากวา  20   ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 - 40  ป 
 (4)  41 - 50  ป (5)  51 - 60 ป (6)  มากกวา  60  ป 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 
(2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

 (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกวาปริญญาตรี (6)  อ่ืน  ๆ 
4. อาชีพหลัก (1)  รับราชการ (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
 (4)  รับจาง  (5)  นักเรียน นักศึกษา (6)  เกษตรกร 
 (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................... 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการ 
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยใหคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ทานจะใหคะแนน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด    

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม   

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ใหประชาชนทราบ   

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ประจําป  2559 

ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร/
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ใน

แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ในเทศ
บัญญัติ 

การติดตามโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

หมายเหตุ นําไป
ดําเนินการ

จริง 

ไมไดนําไป
ดําเนินการ 

เปนไปตาม
กําหนดเวลา 

ไมเปนไป
ตาม

กําหนด 
เวลา 

การกอสราง 
ความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีใชบริการ 

เบิก 
จาย 

รอย 
ละ 

เปนไป
ตามแบบ
แปลน 

ไมเปนไป
ตามแบบ
แปลน 

 
พอใจมาก 

พอใจ ไมพอใจ 
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บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ   หนา  159

แบบ ผ. 02

หนวยงาน

ป  2560 ป 2561 ป 2562 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 1,464,000   1,464,000     1,464,000  4,392,000   องคการบริหาร

บานแวงใหญ - บานโคกสวาง - สวนจังหวัด

บานหวยยาง ขอนแกน

1,464,000   1,464,000    1,464,000  4,392,000   

โดย  เทศบาลตําบลแวงใหญ

งบประมาณ  

รวมทั้งสิ้นจํานวน    1       โครงการ

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับ


