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ลักษณะทั่วเปของระบบติดตามละประมินผล
ระบบติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒ นำองค์กรปกครองสว นทຌองถิไน หรือ฿นปั จจุ บัน รี ยกวำ
ผนยุทธศำสตร์ จะสำมำรถติดตำมผนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌเดຌ ดยจะ ปรำกฏ฿นรูปบบ
ของรำยงำน฿นทุกชวงของผนยุทธศำสตร์ ดยขຌอมูลทีไเดຌจะถูกสงเปยัง หนวยติดตำมละประมินผล หรือ M&E
Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึไงเดຌก องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทีไจะป็นศูนย์กลำง฿นกำร
กใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละจำกกำรประมินผล รวมตลอดจนป็นศูนย์กลำง฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล฿น
ภำพรวมของจังหวัด นอกจำกนีๅยังทำหนຌำทีไป็น ระบบสัญญำณตือนภัยลวงหนຌำ (Early Warning System)
วำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนยุทธศำสตร์ทีไดีหรือเมอยำงเร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถดำนินกำรเดຌ
ตำมผนทีไกำหนดเวຌพียง฿ด กำรดำนินกำรตำมผนทีไกิดขึๅนป็นอยำงเร พืไอประยชน์ตอกำรปรับปรุง฿หຌผล
บรรลุผลเดຌ฿นทุกชวงของผนตอเป฿นอนำคต
การติดตาม
ป็นขัๅนตอน฿นกำรตรวจสอบผลกำรดำนินกำรของผนงำนครงกำร ตำมผนพัฒนำสำมปวำเดຌปฏิบัติ
ตำมขัๅนตอนกิจกรรมทีไกำหนดเวຌ฿นผนงำนครงกำรหรือเมมี กำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพหรือเมละอยู฿น
ระยะวลำ งบประมำณทีไ฿ชຌ฿นกำรดำนินกำรตำมทีไกำหนดเวຌหรือเมพืไอป็นขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌตนอง ผูຌบังคับบัญชำ
ตลอดจนผูຌรับผิดชอบผนงำนครงกำรทุกระดับ พืไอ฿หຌคำนะนำชวยหลือ กຌเขอำนวยควำมสะดวก ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ
กำรดำนินงำนตำมผนงำน/ครงกำร บรรลุปງำหมำยทีไกำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ
การประมินผล
ป็นขัๅนตอนกำรตรวจสอบควำมกຌำวหนຌำของผนงำนครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของ
ผนงำนครงกำรวำมีมำกนຌอยพียง฿ด มืไอปรียบทียบกับกณฑ์ทีไกำหนดขึๅน กำรประมินผลจึงป็นกระบวนกำร
บงชีๅถึงคุณคำของผนงำนครงกำร วำเดຌผลตำมวัตถุประสงค์ของผนงำนครงกำรนัๅนหรือเมพียง฿ด

วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลผน

โ.แ พืไอ฿หຌกำรติดตำมละกำรประมินผลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ
โ.โ พืไอ฿หຌทรำบปัญหำละอุ ปสรรค฿นกำรปฏิบัติงำน ซึไงจะนำเปสูกำรปรับปรุงกำรดำนินงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน
โ.ใ พืไอ฿หຌทรำบสัมฤทธิผลดยรวมของผนพัฒนำทศบำล ละนำขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอชีๅนะก
ผูຌบริหำร฿นกำรจัดทำผนพัฒนำปตอเป

ความสาคัญของการติดตาม

กำรติดตำมป็นครืไองมือทีไจำป็น฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของครงกำรทีไดำนินกำรอยูหำกเมมี
ระบบติดตำมของครงกำรลຌว ยอมสงผล฿หຌกิดควำมลำชຌำ฿นกำรดำนินงำน฿หຌลุลวง คำ฿ชຌจำยครงกำรสูงกินกวำทีไ
กำหนดเวຌ กลุมปງำหมำยหลักของครงกำรเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอยกวำทีไควรจะป็น กิดปัญหำ฿นกำร
ควบคุมคุณภำพของกำรดำนินงำน สียวลำ฿นกำรตรวจสอบควำมขัดยຌง฿นกำรปฏิบัติงำนภำย฿นหนวยงำนหรือ
ระหวำงหนวยงำนกับกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับประยชน์จำกครงกำร ฿นทำงตรงกันขຌำมหำกครงกำรมีระบบติดตำมทีไดี
ลຌวจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร฿ชຌตຌนทุน (Cost–effective) ดำนินงำนตำงโ ยกตัวอยำงชนกำรระบุปัญหำทีไ
กิดขึๅน฿นครงกำรละกำรสนอนวทำงกຌปัญหำกำรติดตำมควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำถึงครงกำรของกลุมปງำหมำย
กำรติดตำมประสิทธิภำพ฿นกำรดำนินงำนของสวนตำงโ฿นครงกำรละกำรสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรดำนินงำน

ความสาคัญของการประมินผล
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กำรประมินผลนัๅน ป็นสิไงหนึไงทีไจำป็นสำหรับกำรดำนินกำร ชนดียวกับกำรติดตำม พรำะผลทีไเดຌ
จำกกำรประมินจะ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง กຌเข กำรขยำยขอบขต หรือกำรยุติกำรดำนินกำร ซึไงขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์
ของกำรประมิน กำรประมินผลผนงำนจึงป็นสิไงทีไจ ะบงชีๅวำผนงำนทีไกำหนดเวຌ เดຌมีกำรปฏิบัติหรือเม อยำงเร
อันป็นตัวชีๅวัดวำผนหรือครงกำรทีไเดຌดำนินกำรเปลຌวนัๅน ฿หຌผลป็นอยำงเร นำเปสูควำมสำรใจตำมผนงำนทีไ
กำหนดเวຌหรือเม อีกทัๅงกำรติดตำมละประมินผลยังป็นกำรตรวจสอบ วำมีควำมสอดคลຌองกับกำร฿ชຌทรัพ ยำกร
(งบประมำณ) พียง฿ด ซึไงผลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผล ถือป็นขຌอมูลยຌอนกลับ (Feedback) ทีไสำมำรถ
นำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละกำรตัดสิน฿จตอเป นอกจำกนีๅ กำรประมินผลยังถือป็นกระบวนกำรตัดสินคุณคำ ละ
กำรตัดสิน฿จอยำงมีหลักกณฑ์ดย฿ชຌขຌอมูลทีไกใบรวบรวมอยำงป็นระบบมีควำมทีไยงตรง ชืไอถือเดຌ
กรอบนวคิดในการวางระบบติดตามละประมินผล จุดริไมตຌนของระบบกำรติดตำมริไมจำกกำร
เดຌรับทรัพยำกรซึไงป็นปัจจัยนำขຌำ เดຌก ผนปฏิบัติกำร / งบประมำณ / บุคลำกร ละทรัพยำกรอืไนโ พืไอ
ดำนินงำนดยมุงป็นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรดำนินงำนมืไอทียบกับวลำ ิInput monitoringี ละ
กำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรดำนินงำนมืไอทียบกับปງำหมำยทีไกำหนดเวຌ (performance monitoring)
กำรวำงระบบติดตำม฿นทีไนีๅจึงป็นกำรสรຌำงระบบพืไอทีไจะนำเปสูกำรปรับปรุงกຌเข฿นชิงกำรบริห ำรผน พืไอ฿หຌงำน
ดำนินตอเปจนจบตำมวลำ ละยังจะมีระบบประมินผลมำประมินวำมืไอผลทีไกิดขึๅนทัๅง฿นสวนของผลผลิต
(output) ละผลลัพธ์ (outcome) วำป็นเปตำมทีไตัๅงปງำหมำยหรือป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌลวงหนຌำ
พียง฿ด อยำงเรกใดี ระบบติดตำมละประมินผล จะเดຌรับผลกระทบจำกกำรจัดทำผนปฏิบัติกำร นัไนคือ ถຌำเดຌ
ผนปฏิบัติกำรทีไสอดคลຌองละอืๅอตอกำรติดตำมละประมินผล กใจะทำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลทำหนຌำทีไ
ของระบบเปเดຌ หำกตผนเมอืๅอตอกำรติดตำม ชน ขำดควำมชัดจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมดยเมเดຌยึด
ผนปฏิบัติกำร ฯลฯ กใอำจทำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลดยรวมมีปัญหำเดຌ

การประมินผลจะดานินการ 3 วิธี คือ

วิธีกำรทีไ แ จะ฿ชຌรูปบบประมินควำมพึงพอ฿จของประชำชนหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับครงกำร พืไอ฿หຌ
ทรำบผลกำรดำนินงำนป็นชนเร ควรมีกำรปรับปรุงกຌเข฿นกิจกรรม฿ดบຌำง ตำมขຌอสนอนะซึไงจะดำนินกำรกับ
ทุกครงกำร
วิธีกำรทีไ โ คือกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรดำนินงำนทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ตำมบบทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนกำหนด฿หຌ บงป็น โ บบ คือ
แี ประมินควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอ฿จมำก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ
โี ประมินควำมพึงพอ฿จตอกำรดำนินงำน฿นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ดຌำนตำงโ ดย฿หຌคะนนตัๅงต
แ ถึง แเ ดยกำรสุมตัวอยำงจำกประชำกร฿นขตพืๅนทีไ สรุปป็นขຌอมูลนำสนอผูຌบริหำร ป็นขຌอมูลตัดสิน฿จกำหนดนว
ทำงกำรพัฒนำ นยบำย ผนงำนครงกำรตำงโ ตอเป
วิธีกำรทีไ ใ จะป็นกำรรำยงำนควำมกຌำวหนຌำละกำหนด฿นรืไองของกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณวำมีกำร฿ชຌ
จำยงินงบประมำณเปทำเร฿นกำรประชุมทุกครัๅง

ระยะวลาในการติดตามละประมินผล

กำรติดตำมผลกำรดำนินงำน จะดำนินกำรประมินผลผนพัฒนำทุก 4 ดือนของปงบประมำณนัๅน จะ
มีกำรติดตำมประมินผล 3 ครัๅง/ป หรือขณะดำนินกำรพืไอประมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคตำง โ พืไอปรับปรุง
นวทำงกำรดำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำกำหนด บรรลุปງำหมำยทีไวำงเวຌ ละติดตำมครงกำรหลังลຌวสรใจ
พืไอสรุปผลสำรใจของครงกำร ส วนกำรประมินผลกำรดำนินงำนหลังสิๅนปงบประมำณ ทัๅงนีๅตຌองลຌวสรใจกอนสิๅน
ดือนธันวำคม พืไอสรุปนำสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน สภำทศบำลตำบลปรุ฿หญ คณะกรรมกำรพัฒนำทศบำลตำบล
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ปรุ฿หญ ละปຂดประกำศ฿หຌประชำชนทรำบ พืไอสรຌำงกระบวนกำรตรวจสอบ฿หຌกิดควำมปรง฿ส ตำมหลั กกำร
บริหำรกิจกำรทีไดี฿นทีไสุด

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ่นมีขัๅนตอนในการดานินการ ดังนีๅ
ขัๅนตอนที่ แ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนรวมประชุมพืไอกำหนดกรอบ
นวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ผนพัฒนำสำมปละประมินผล
ครงกำรพัฒนำผนสำมป ดังนีๅ
แ.แ กำรกำหนดกรอบ นวทำง ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำอำจกำหนด
นวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ดังนีๅ
ิแี ควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศำสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไกำหนด
ิโี ควำมพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยำกรพืไอกำรดำนินกิจกรรมของหนวยงำน
ิใี ควำมกຌำวหนຌำ ิProgressี กิจกรรมทีไกำหนดเวຌตำมผน ดยมีกำรติดตำมผล ิMonitoringี
ิไี ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี ป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำงผลผลิตกับทรัพยำกรทีไ฿ชຌดย
มีกำรประมินประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี
ิ5ี ประสิทธิผล ิEffetivenessี ป็นกำรศึกษำถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี
(6) ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ป็นกำรประมินผลประยชน์ทีไกิดจำกกำร
ทำกิจกรรมทีไมีตอกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับบริกำร ละกำรประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจำกกิจกรรม
(7) กำรประมินผลกระทบป็นกำรศึกษำผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี
คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน อำจนำนวทำงทัๅงหมดทีไกำหนดมำ฿ชຌ
หรืออำจลือก฿ชຌ฿นบำงนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนสำมปกใเดຌ ดยอยำง
นຌอยตຌองสำมำรถประมินควำมสอดคลຌองละสำมำรถวัดควำมสำรใจหรือควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ละผนพัฒนำสำมปเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ
แ.โ กำรก ำหนดกรอบนวทำงละวิ ธี ก ำร฿นกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลครงกำรพั ฒ นำตำม
ผนพัฒนำสำมป อำจกำหนดนวทำง ดังนีๅ
ิแี กำรประมินผลกระบวนกำร ิProcess Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิภำพ
ิEfficiency Evaluationี
ิโี กำรประมินผลครงกำร ิProject Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิผล
ิEffectiveness Evaluationี
ิใี กำรประมินผลกระทบ ิImpact Evaluationี
ขัๅน ตอนที่ โ คณะกรรมกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลผนพัฒ นำทຌอ งถิไ นด ำนิ น กำรติ ด ตำมละ
ประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไกำหนด ดยสำมำรถ
ติดตำมละประมินผล เดຌตลอดระยะวลำของผนยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน
ขัๅน ตอนที่ ใ คณะกรรมกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลผนพัฒ นำทຌอ งถิไ นด ำนิ น กำรติ ด ตำมละ
ประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไกำหนด ดยสำมำรถติดตำมละ
ประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนดำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ
ขัๅนตอนที่ ไ รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ผนพัฒนำสำมป ละผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตอผูຌบริหำรทຌองถิไน
พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌอ งถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละคณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำ
ทຌองถิไนระดับจังหวัด พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยป
ละหนึไงครัๅง
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ขัๅนตอนที่ 5 คณะกรรมกำรติดตำมละ ประมิ น ผลผนพั ฒ นำทຌ อ งถิไ น อำจ฿หຌ ค วำมหใ น หรื อ
ขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ละครงกำร
พั ฒ นำต อ ผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น พืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น สนอต อ สภำทຌ อ งถิไ น คณะกรรมกำรพั ฒ นำทຌ อ งถิไ น ละ
คณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัดเดຌ

องค์ประกอบของระบบการติดตามละประมินผล

ระบบของกำรติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำทຌองถิไนครัๅงนีๅ ประกอบเปดຌวยองค์ประกอบ ใ
สวนหลัก คือ สวนของปัจจัยนำขຌำ (Input) สวนของกระบวนกำรติดตำม (Process) ละสวนของกำรประมินผล
ลัพธ์ (Output, Goal) ซึไงสำมำรถอธิบำยรำยละอียดเดຌ ดังนีๅ
แ. สวนปัจจัยนาขຌา (Input) คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง มี พืไอนำขຌำสู
ระบบติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อันเดຌก ผนยุทธศำสตร์ ผูຌประมิน ผูຌถูก
ประมิน ละครืไองมือ฿นกำรประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศำสตร์ ของทຌองถิไนทีไมีอยูลຌวจะถูกสงขຌำสูองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ซึไงป็น หนวยติดตำมละประมินผล ิM&E UNIT) พืไอป็นกำรรวบรวมฐำน ขຌอมูลขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทัๅงจังหวัดเวຌดยบทบำทของ M&E UNIT ตอปัจจัยนำขຌำกใคือ กำรป็นผูຌวิครำะห์ผนยุทธศำสตร์
ซึไงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยตนองครัๅงนีๅ เดຌก บบรำยงำน
บบทีไ แ บบชวยกำกับกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นกำรทบทวนวำกำรจัดทำผน
เดຌ฿ชຌกระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือ อยำงเร
โ. สวนของกระบวนการติดตาม ิProcess) คือ ชวงของกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ของ
ทຌองถิไน ทัๅง฿นระดับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบล ซึไงเดຌกำหนดป็นกำรติดตำม
รำยเตรมำสคือ เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม-ธันวำคมี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-มีนำคมี เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน-มิถุนำยนี
ละเตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม-กันยำยนี ฿นตละป ดยกำรติดตำมดังกลำว ป็นกำรติดตำมผลขัๅนกลำง ิIR หรือ
Intermediate Resultี ของผนยุทธศำสตร์วำป็ น เปตำมผนยุ ทธศำสตร์ ของทຌองถิไนทีไเดຌกำหนดเวຌหรื อเม
฿นรูปบบของกำรรำยงำนขຌำสูสวนกลำง ดยมีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ป็นหนวย฿นกำรประสำนผนทຌองถิไน฿น
ระดับจังหวัด ซึไง฿นกำรติดตำม฿นขัๅนตอนนีๅป็นชวงทีไทำ฿หຌทรำบวำ ผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌดีหรือเม สำมำรถ
วัดเดຌจริงหรือปลำ นอกจำกนีๅ กำรติดตำม฿นทุกชวงของผนยังสำมำรถป็น สัญญำณตือนภัยลวงหนຌ ำ (Early
Warning Systemี วำผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌสำมำรถเปตำมปງำหมำยทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม พืไอ฿หຌบุคลำกรทีไ
กีไยวขຌองสำมำรถระดมควำมคิด฿นกำรปรับปลีไยนวิธีกำรดำนินงำนทีไจะสำมำรถนำเปสูกำรบรรลุผนทีไกำหนดเวຌเดຌ
ซึไงกำรรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรำยงำนสู M&E Unit หรือองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนีๅ ดยกำรติดตำมครัๅงนีๅ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรดำนินงำนเดຌก บบรำยงำนบบทีไ โ บบติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงประกอบดຌวยกำรติดตำมกำรดำนินกำรของครงกำรละกำรปลีไยนปลงครงกำร กำร
ติดตำมกำร฿ชຌจำยงบประมำณ กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำร
ดำนินงำน
ใ. สวนของการประมินผลลัพธ์ ิOutput, Goalี ป็นกำรติดตำมผลชวงสุดทຌำยหรืออำจถูกรียกวำ
กำรประมินผนยุทธศำสตร์ ซึไงจะเดຌสดง฿หຌหในวำมืไอสิๅนสุดกำรดำนินงำนของผนยุทธศำสตร์ ทีไผำนมำ฿น
ตละป ผลทีไกิดขึๅนป็นเปตำมปງำหมำยทีไเดຌกำหนดเวຌหรือเม รวมทัๅงจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมผนยุทธศำสตร์
เปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด พืไอป็นหนวย฿นกำรรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอป็นประยชน์สำหรับ
บุคลำกร หนวยงำน ละองค์กรทีไกีไยวขຌองเดຌ ละป็นหลักฐำน฿นกำรพัฒนำผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไน฿นผน
ตอเป฿นอนำคต ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผลลัพธ์ เดຌก
1. บบรำยงำนบบทีไ ใ/แ บบประมินผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์
2. บบรำยงำนบบทีไ ใ/โ บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอผลกำรดำนินงำนของ
ทศบำล฿นภำพรวม
3. บบรำยงำนบบทีไ ใ/ใ บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอกำรดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์
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บบการติดตามละประมินผล

บบรายงาน
ประมินผล
บบประมินผลผนฯ
ิInputี

บบที่ แ
กำรประมินกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

บบติดตามผน ฯ
ิProcessี

บบประมินผลผนฯ
ิOutputี

บบทีไ โ
บบติดตำมละประมินผลกำรดำนิน
งำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

บบที่ ใ/แ
บบประมินผลกำรดำนินงำน
ตำมผนยุทธศำสตร์

บบทีไ ใ/โ
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของ
องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม

บบทีไ ใ/ใ
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์

บบกำรติดตำมละประมินผล มีวัตถุประสงค์ ขัๅนตอน วิธีกำร ละองค์ประกอบตำง โ คือ
 บบที่ แ การชวยกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
ป็นครืไองมือสำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประมินตนองละสำหรับองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมิน ผล ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี ฿ชຌ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละทຌองถิไนวำมีกำรดำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอน
กำรจัดทำผนยุทธศำสตร์วำมีกำรดำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอนกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ทีไถูกตຌองหรือเม ดยจะ
ทำกำรประมินละรำยงำนทุก โ ครัๅง หลังจำกทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์ลຌว
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 บบที่ โ บบติดตามผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
บบติดตำมผลกำรดำนิน งำนขององค์กรปกครองสว นทຌองถิไน รำยเตรมำส ป็นครืไองมือหนึไงทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน สำมำรถนำเป฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำม
ผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนด ดยมีประดใน฿นกำรติดตำม โ ประดใน คือ
(1) กำรติดตำมผลกำรดำนินงำน ละกำรบิกจำยงบประมำณตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป
(2) ผลกำรดำนินงำน ละบิกจำยงบประมำณ ตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ
ผลประยชน์
1) ป็นครืไองมือสำหรับมืองพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
กำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป ละครงกำรทีไเดຌรั บงินอุดหนุ นฉพำะกิจ
พืไอ฿หຌรับทรำบถึงสถำนกำรณ์฿นกำรดำนินงำนวำผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนด สำมำรถป็นเปตำมปງำหมำยทีไกำหนด
หรือเม
2) ป็นครืไองมือสำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and
Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
ระยะวลาในการติดตาม
รำยเตรมำส ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม

 บบที่ ใ บบที่ ใ/แ บบประมินผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์
บบติดตำมผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ป็นครืไองมือ฿นกำรประมินผลกำรดำนินงำนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตำมยุทธศำสตร์ทีไกำหนด ดยมีประดใน฿นกำรประมิน ใ สวน คือ
1) ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
2) ควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌอง฿นตละยุทธศำสตร์
3) กำรปลีไยนปลงของชุมชนตำมตัวชีๅวัดทีไลือก
ผลประยชน์
1) ป็นครืไองมือสำหรับมื องพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
กำรประมินผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนดเวຌ ิOutputี
2) ป็นครืไองมือสำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and
Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
ิOutcome and Impactี
ระยะวลาในการติดตาม
รำยเตรมำส ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม
 บบที่ ใ/โ บบประมินความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่นในภาพรวม
ป็ น ครืไ องมือส ำหรั บ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริ ห ำรส ว นตำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไ องมือ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กร ฿ชຌ฿นกำรประมิน ผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนผูຌทีไกีไยวขຌองตอผลกำร
ดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
ระยะวลาในการจัดกใบ
กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอประมินองค์กร฿นตละป โ กใบขຌอมูลปละ แ ครัๅง หลัง
สิๅนสุดปงบประมำณ
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องค์ประกอบของบบ
บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม ประกอบเปดຌวย
นืๅอหำทีไสำคัญ โ สวนคือ
สวนที่ แ ขຌอมูลทั่วเป
สวนที่ โ ความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในภาพรวม
1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ
5) ควำมปรง฿ส฿นกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม
6) กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด
7) ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำ
8) กำรกຌเขปัญหำ ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน
9) ผลประยชน์ประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

 บบที่ ใ /ใ บบประมินความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิ่นในตละยุทธศาสตร์
ป็นครืไองมือสำหรั บ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริ หำรส วนตำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กร฿นตละยุทธศำสตร์ พืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชน ผูຌทีไ
กีไยวขຌองตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
ระยะวลาในการจัดกใบ
กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌกีไยวขຌองพืไอประมินองค์กร฿นตละป
องค์ประกอบของบบ
บบประมิน ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนิ น งำนขององค์กรปกครองส ว นทຌองถิไน฿นตล ะยุ ทธศำสตร์
ประกอบเปดຌวยนืๅอหำทีไสำคัญ โ สวนคือ
สวนที่ แ ขຌอมูลทั่วเป
สวนที่ โ ความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ
5) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนตรวจสอบกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม
6) กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด
7) ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน
8) ผลประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม
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องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประมินผล
ระบียบกระทรวงมหำดเทยวำวำดຌวยกำรจัดทำผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.โ5ไ่ หมวด ๆ
กำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ขຌอ โ่ ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน ประกอบดຌวย
(1) สมำชิกสภำทຌองถิไนทีไสภำทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสำมคน
(2) ผูຌทนประชำคมทຌองถิไนทีไประชำคมทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
(3) ผูຌทนหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหนຌำสวนกำรบริหำรทีไคัดลือกกันองจำนวนสองคน
(5) ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
ดย฿หຌคณะกรรมกำรลือกกรรมกำรหนึไงคนทำหนຌำทีไประธำนคณะกรรมกำร ละกรรมกำรอีกหนึไงคนทำ
หนຌำทีไลขำนุกำรของคณะกรรมกำร กรรมกำรตำมขຌอ โ่ ฿หຌมีวำระอยู฿นตำหนงครำวละสองปลละอำจเดຌรับ
กำรคัดลือกอีกเดຌ
ขຌอ โ้ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนมีอำนำจหนຌำทีไ ดังนีๅ
(1) กำหนดนวทำง วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ิโี ดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ิใี รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌรับกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒ นำตอผูຌบริหำร
ทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌอถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละ
ประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละหนึไงครัๅง ภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป
ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกำศดยปຂดผยเมนຌอยกวำสำมสิบวัน
ิไี ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร
ขຌ อ ใเ องค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น อำจมอบ฿หຌ ห น ว ยงำนหรื อ บุ ค คลภำยนอกด ำนิ น กำรหรื อ ร ว ม
ดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำเดຌดยมีขัๅนตอนกำรดำนินกำร ดังนีๅ
ิแี คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนจัดทำรำงขຌอกำหนด ขอบขำยละ
รำยละอียดของงำนทีไมอบหมำย฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำนินกำร พืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน
ิโี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติขຌอกำหนด ขอบขำยละรำยละอียดของงำน
ิใี หนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำนินกำรหรือรวมดำนินกำรติดตำมละประมินผล
ิไี ฿หຌ ห น ว ยงำนหรื อ บุ คคลภำยนอกทีไ ดำนิ น กำรหรื อ ร ว มด ำนิ น กำรติดตำมละประมินผล
รำยงำนผลกำรด ำนิ น กำรซึไ งเดຌจ ำกกำรติด ตำมละประมิน ผลตอ คณะกรรมกำรติ ดตำมละประมิ นผลพืไ อ
ประมินผลกำรรำยงำนผล สนอควำมหในตอผูຌบริหำรทຌองถิไน
ิ5ี ผูຌบ ริหำรทຌองถิไนสนอผลกำรติดตำมละประมินผลตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำ
ทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพั ฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยปຂดผยเมຌนຌอยกวำ
สำมสิบวัน
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ตำมคำสัไงทศบำลตำบลปรุ฿หญ ทีไ ้ๆโ/โ55ๆ ลงวันทีไ โ็ ธันวำคม โ55ๆ ละคำสัไงทศบำลตำบลปรุ฿หญ ทีไ โ็/โ55็
ลงวันทีไ ้ มกรำคม โ55็ ประกอบดຌวย
1. นำงพใญพยงค์ ประสงค์หิงษ์
รองประธำนสภำทศบำล กรรมกำร
2. นำยวิสูตร ตำลพลกรัง
สมำชิกสภำทศบำล
กรรมกำร
3. นำยอุดม สินปรุ
สมำชิกสภำทศบำล
กรรมกำร
4. นำยศักดิ์รพี ประสงค์หิงษ์
ผูຌทนประชำคมตำบล กรรมกำร
5. นำยวิษณุ ตำลพลกรัง
ผูຌทนประชำคมตำบล กรรมกำร
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6. นำงสำวสมพิศ ชอบนนลำว
ผูຌทนหนวยงำน
กรรมกำร
7. นำงจำลอง ตัๅงชูวงศ์
ผูຌทนหนวยงำน
กรรมกำร
8. นำยสำรำญ อำจปรุ
ผูຌทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
9. นำยวิญญู ทองงิน
ผูຌทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
10.ผูຌอำนวยกำรกองชำง
กรรมกำร
11.หัวหนຌำสำนักปลัดทศบำล
กรรมกำร/ลขำนุกำร
อำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนมี ดังนีๅ
(1) กำหนดนวทำง วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
(2) ดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
(3) รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน
พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล
ผนพัฒนำ ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละหนึไงครัๅงภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป ทัๅงป฿หຌปຂด
ประกำศดยปຂดผยเมนຌอยกวำสำมสิบวัน
(4) ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำหรือคณะทำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร
ละคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌกำหนดนวทำงละวิธีกำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ ดังนีๅ
1. ฿หຌทุกสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนติดตำมผนงำน / ครงกำรทีไตัๅงงบประมำณเวຌตำม
ทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำป ป็นรำยเตรมำส กำหนดเวຌ ไ เตรมำส ฿นรอบป คือ
เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม – ธันวำคมี
เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม – มีนำคมี
เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน – มิถุนำยนี
เตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม – กันยำยนี
2. นำผลกำรดำนินงำน฿นผนพัฒนำทຌองถิไนปทีไดำนินกำรนำมำสรุปครงกำรทีไดำนินกำรจริง
จำกครงกำรทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนำสำมปวำมีกำรดำนินกำรจริงกีไครงกำรละคิดป็นรຌอยละทำเร
3. ฿หຌมีกำรสำรวจบบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของประชำชน฿นขตทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ ปละ 1 ครัๅง ดย฿ชຌบบประมินตำมคูมือกำรติดตำมละประมินผลกำรจัดทำละปลงผนเปสูกำร
ปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
5. รำยงำนผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ดยรำยงำนผลละ
สนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอสภำทຌองถิไน ผูຌบริหำรทຌองถิไน คณะกรรมกำร
พัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบ อยำงนຌอยปละ
หนึไงครัๅงภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป
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ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในชวงสามปี

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำ฿นชวงสำมป ระหวำงป พ.ศ. โ558 – โ5ๆ0 ของทศบำลตำบล
ปรุ฿หญ ซึไงเดຌกำหนดยุทธศำสตร์฿นกำรพัฒนำพืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ประสบควำมสำรใจ ดย฿หຌควำมสำคัญ฿นกำรพัฒนำ
ควบคูกันเปทุกดຌำน ตกำรพัฒนำ฿นรืไองของครงสรຌำงพืๅนฐำนจะมีสัดสวนมำกกวำดຌำนอืไน นืไองจำกป็นผลจำกกำร
ประชำคมทีไสนอควำมตຌองกำรขຌำมำป็นจำนวนมำก ตกำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไนกใจะมีกำรพัฒนำ฿หຌพิไมขึๅนละ฿หຌครบ
ทุกดຌำน

แ. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทຌองถิ่น ิVISIONี

วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพการณ์ที่ราปรารถนาใหຌกิดขึๅนในอนาคต ิตຌองการป็นอะเรี
วิสัยทัศน์ที่ดี
- ตຌองเม฿ชสภำพกำรณ์฿นอดีตละบรรลุเดຌลຌว฿นปัจจุบัน
- เมอำจบรรลุเดຌดຌวยกำรปฏิบัติงำนประจำตำมปกติ
- มีควำมป็นเปเดຌ ทຌำทำย รຌำ฿จ
- สะทຌอนถึงฉมหนຌำ฿หมของทຌองถิไน฿นอนำคต หในพຌองตຌองกันทุกฝຆำย
- ป็นสมือนขใมทิศ
- ป็นขຌอควำมงำย โ
- ตรวจสอบละวัดผลสำรใจเดຌ
- สอดคลຌองกับวัฒนธรรมขององค์กร
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พืไอป็นสภำพกำรณ์฿นอุดมคติซึไงป็นจุดหมำยละ
ปรำรถนำ คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅนหรือบรรลุผล฿นอนำคตขຌำงหนຌำ ตำบลปรุ฿หญป็นตำบลขนำดลใกทีไมีประชำชน
สวน฿หญพักอำศัยอยูหนำนนละสงบสุข ละคำดกำรณ์วำ฿นอนำคตตຌองป็นชุมชนทีไสงบสุขนำอยูอำศัยละมี
ทัศนียภำพละสิไงวดลຌอมดี จึงเดຌกำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคตดังนีๅ

“ประตูสูอีสาน บริการลิศลๅ้า ล้านๅ้าธรรมชาติ พืๅนทีไราบกษตรกรรม ชัๅนน้าสนามซีกมส์”

2. พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ หมายถึง ขอบขตของบทบาทหนຌาที่หลักของ อปท. ที่จาป็นตอการบรรลุวิสัยทัศน์
ิตຌองทาอะเรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ี
พันธกิจที่ดี
- สอดคลຌองกับนยบำย ระบียบ กฎหมำย
- เมขัดยຌงตอบทบำทหนຌำทีไควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย
- ระบุถึงบทบำทหนຌำทีไตอกำรบรรลุวิสัยทัศน์
- สะทຌอนถึงคุณคำหลักหรือขอบขตกิจกรรมทีไมุงนຌน
- ตຌองสนับสนุนละนำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ทีไกำหนด
ทศบาลตาบลปรุใหญ จึงกาหนดพันธกิจเวຌดังนีๅ
พันธกิจที่ แ พัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน ระบบสำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿หຌเดຌ
มำตรฐำน ละทัไวถึง
พันธกิจที่ โ พัฒนำละสงสริมคุณภำพชีวิต ดใก ยำวชน สตรี คนพิกำร ผูຌสูงอำยุ ละคน
ดຌอยอกำส
พันธกิจที่ ใ สงสริมละสนับสนุนดຌำนกำรศึกษำกดใก ยำวชน ประชำชน ทุกระดับ฿หຌ
พัฒนำกำรรียนรูຌตลอดวลำ
พันธกิจที่ 4 จัด฿หຌมีกำรปງองกันละระงับรคติดตอละละพัฒนำกำรบริกำรดຌำน
สำธำรณสุข ฿หຌครอบคลุมละทัไวถึง
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พันธกิจที่ 5 สงสริมกำรบริหำรจัดกำรละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
พันธกิจที่ 6 สงสริมศรษฐกิจ พัฒนำกลุมอำชีพ ฿หຌดำนินชีวิตตำมนวปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง
พันธกิจที่ ็ สงสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน
พันธกิจที่ ่ ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี ิธรรมำภิบำลี

ใ. จุดมุงหมายพื่อการพัฒนา ิGoalsี

หมายถึง การระบุสภาพการใหຌสารใจ ิทาพื่อใหຌกิดอะเร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ี
จุดมุงหมายที่ดี
- ตຌองระบุถึงขอบขตหรือประภทของกิจกรรมทีไสนับสนุนละนำเปสูพันธกิจละบรรลุ
วิสัยทัศน์เดຌอยำงครอบคลุมทุกดຌำน
- มีควำมป็นเปเดຌ฿นทำงปฏิบัติ
ทศบาลตาบลปรุใหญเดຌกาหนดจุดมุงหมายพื่อการพัฒนาเวຌดังนีๅ
1. กำรคมนำคมขนสงทำงบก สำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿นขตทศบำลมีควำมสะดวกสบำย ทัไวถึง
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน
2. สงสริมกำรศึกษำ฿หຌป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประพณีละภูมิปัญญำทຌองถิไนดำรงอยูคูทຌองถิไน
4. คุณภำพชีวิตของประชำชน฿นขตทศบำลดี มีอำชีพละรำยเดຌทีไพียงพอตอกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง
5. ประชำชนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอน฿นกำรพัฒนำชุมชนละตนอง
ๆ. ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมขຌมขใง ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ
ยกระดับ
ควำมป็นอยู฿หຌดีขึๅนละสำมำรถพึไงตนองเดຌอยำงยัไงยืน
7. กำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน ฿ชຌหลัก ควำมปรง฿ส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมมีสวนรวม
หลักควำมรับผิดชอบ ละควำมคุຌมคำ
8. ประชำชนมีสุขภำพพลำนำมัยดีถຌวนหนຌำ
9. ประชำชนอุน฿จมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1เ. ทศบำลมีควำมขຌมขใง฿นทุกโ ดຌำน
แ1. กำรบริหำรจัดกำรสิไงวดลຌอมดี เมมีมลพิษ มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรทีไกิดประยชน์สูงสุดตอ
ทຌองถิไน
แ3. พัฒนำหลงทองทีไยวดิม วำงผนกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿หมบบบูรณำกำร
แ4. ประชำชนเดຌรับกำรบริกำรอยำงสะดวก รวดรใว ละป็นธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ไ ปี
ิพ.ศ. โ559 – โ562 ฉบับทบทวนี
วิสัยทัศน์ คราช มืองหลวงหงภาคอีสาน
ินิยำม มืองหลวง หมำยถึง มืองรองรับกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ กำรทองทีไยว ศูนย์กลำง Logistic
อุตสำหกรรม กษตรปรรูปอำหำร มันสำปะหลัง ละพลังงำนสำคัญของประทศ ละสรຌำงสังคมสิไงวดลຌอมทีไมี
คุณภำพ฿หຌครำชป็นมืองนำอยูรองรับประชำคมอำซียนี
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ป้าประสงค์รวม
1. พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถกำรขงขันทำงศรษฐกิจ ดยชืไอมยงอุตสำหกรรมละผลผลิตทำงกษตรบบ
ครบวงจร สงสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดทน กำรทองทีไยว ละ OTOP
2. พืไอลดควำมหลืไอมลๅำทำงสังคมละคุณภำพชีวิต ดยพิไมรำยเดຌกระจำยอกำส฿หຌคนจน สงสริมพัฒนำ
ดຌำนกำรศึกษำ ละสำธำรณสุขอยำงมีคุณภำพ฿หຌครอบคลุมละทำทียมทุกกลุม
3. พืไออนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมละกຌเขปัญหำมลภำวะ
4. พืไอพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ฿หຌมีประสิทธิภำพ
ประดในยุทธศาสตร์
1. พัฒนำกษตรอุตสำหกรรมครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ิFood Valleyี
2. ลดควำมหลืไอมลๅำทำงสังคมละพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
3. พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
4. กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ แ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพื่อป็นครัวของลก
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไอสงสริมพัฒนำสินคຌำกษตรอุตสำหกรรมป็น Food Valley
2. พืไอผลิตพลังงำนทดทนชวยลดตຌนทุนกำรผลิต
3. พืไอพิไมรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวละจำหนำยสินคຌำ OTOP
นวทางการพัฒนา
1. พัฒนำปัจจัยวดลຌอมกำรผลิตสินคຌำกษตร ิProduct champion) กำรคมนำคมขนสง ละระบบ ลจิ
สติกส์ เปสูภูมิภำคอินดจีน
2. ชืไอมยงกระบวนกำรผลิตละพิไมศักยภำพกษตรกร ผูຌประกอบกำร SMEs ละผูຌบริภค฿นอำซียน
3. ปรรูปสินคຌำกษตรป็นพลังงำนทดทนพืไอลดตຌนทุนกำรผลิต
4. พิไมมูลคำกำรทองทีไยวสีขียวละ OTOP กับนิคมอุตสำหกรรมอำหำร ิF.V.ี
ยุทธศาสตร์ที่ โ ลดความหลื่อมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไอกຌเขปัญหำควำมยำกจน
2. พืไอพัฒนำคุณภำพชีวิตดຌำนกำรศึกษำ สุขภำพ รงงำน ละควำมมัไนคงปลอดภัย
นวทางการพัฒนา
1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยำงมีคุณภำพ ครอบคลุมละทำทียม
2. สงสริมคุณภำพชีวิตละมำตรฐำนกำรบริกำรสุขภำพทุกกลุมอำยุ
3. ดูลผูຌสูงอำยุ ดใก สตรี ละผูຌดຌอยอกำส
4. สรຌำงกำรจຌำงงำน รำยเดຌ ละกำรขຌำถึงหลงทุนพืไอพัฒนำศักยภำพทำงศรษฐกิจ฿หຌกรงงำน
5. รักษำควำมปลอดภัยละควำมมัไนคงทำงสังคม ิยำสพติด รงงำนตำงดຌำว อำชญำกรรม คุຌมครองสิทธิ
สรีภำพละควำมยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ใ พัฒนาคราชมืองนาอยูที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไออนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
2. พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลภำวะ
3. พืไอตรียมควำมพรຌอมรองรับสำธำรณภัยตำง โ
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นวทางการพัฒนา
1. กำรจัดกำรมืองนำอยูบบบูรณำกำร
2. ฟ้นฟูละพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมสรຌำงมืองสีขียว
3. กำรจัดกำรมลภำวะทำงสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ที่ ไ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไอจัดบริกำรภำครัฐอยำงมีคุณภำพละทำทียม
2. พืไอกຌเขปัญหำละลดผลกระทบจำกควำมดือดรຌอนของประชำชน
3. พืไอควบคุมกำกับละติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ
นวทางการพัฒนา
1. พัฒนำระบบกำรบริกำรละอำนวยกำร กຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน
2. พิไมศักยภำพบุคลำกร ทคนลยี฿หຌมีสมรรถนะสูงทันสมัยพืไอตรียมควำมพรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน
3. พิไมประสิทธิภำพระบบบริหำรงำนจังหวัดกำรวำงผนยุทธศำสตร์ละงบประมำณ

5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด
ิพ.ศ. โ559 – โ561ี

ยุทธศาสตร์ที่ แ. ยุทธศาสตร์ดຌานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
นวทางการพัฒนา
แ.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละ
บรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅำ
แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไกีไย วขຌอง ฿นกำร
ตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย
แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถำนทีไสำคัญ พืไอสรຌำงควำม
อบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน
แ.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูตำรวจบຌำน ละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี
พืไอป็นกำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน
ยุทธศาสตร์ที่ โ. ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
นวทางการพัฒนา
โ.แ ประสำนละบริหำรกำรจัดกำรนๅำ ตำมพระรำชดำรัส ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวฯ มืไอป โ5ใ่
พืไอกຌเขละปງองกันปัญหำอุทกภัยอยำงป็นระบบ
โ.โ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅำ สงวนละกใบกักนๅำพืไอกำรกษตร พืไอกำรอุปภคละ
บริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅำทวมละนๅำลຌง
โ.ใ พัฒนำชุมชนละสังคมตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
นวทางการพัฒนา
ใ.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิตพืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
จำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรดำรงชีวิตอยำงพอพียง
ใ.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำร ละกຌเขปัญหำ
ควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำรขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยว ละพืๅนทีไอืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับกำรดำรงชีวิตของประชำชน
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ใ.ใ ประสำน สนั บ สนุ น ร ว มมือกับ ส ว นรำชกำร ละองค์กรปกครองส ว นทຌองถิไนอืไน โ พืไอสนั บ สนุ น
ครืไองมือ ครืไองจักรกล ตลอดจนผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชำนำญ฿นกำรกอสรຌำง ปรับปรุง สຌนทำงคมนำคม
ใ.ไ ประสำน฿นกำรกຌ เ ขปั ญ หำควำมดื อ ดรຌ อ นของประชำชน฿นดຌ ำ นสำธำรณู ป ภค ละส ง สริ ม ฿หຌ
ประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ
ยุทธศาสตร์ที่ ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
นวทางการพัฒนา
ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำ
ฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅำ ลุมนๅำลำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์
ไ.โ ส งสริ ม สนั บสนุ นละรวมมือกับส วนรำชกำร องค์กรปกครองสว นทຌองถิไนละภำคอกชน ฿นกำร
รณรงค์สรຌำงจิตสำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ
ไ.ใ สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำร
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
นวทางการพัฒนา
5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอ
กำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว
5.โ พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว ละสิไง
อำนวยควำมสะดวกตำงโ พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัดนครรำชสีมำพิไมขึๅน
5.ไ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำน
จนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำมป็นลิศทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
นวทางการพัฒนา
ๆ.แ สงสริมละพัฒนำระบบกำรศึกษำ ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ๆ.โ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมี
ทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำซียน
ๆ.ใ สนั บ สนุ น ฿หຌ มีกำรน ำระบบทคนลยี ส ำรสนทศมำ฿ชຌป็ น ครืไ องมือละประกอบกำรศึกษำ ป็ น
ครืไองมือของชุมชนละประชำชนทัไวเป
ๆ.5 สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ยุทธศาสตร์ที่ ็. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหຌมีประสิทธิภาพคุณภาพ
นวทางการพัฒนา
็.แ ปรับปรุงครงสรຌำงกำรบริหำรงำน พืไอ฿หຌรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหนຌำทีไ ตำมทีไกฎหมำยกำหนดอยำงมี
ประสิทธิภำพ ละพืไอรองรับกำรขຌำสูประชำคมอำซียน ทัๅงนีๅ รวมถึงกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์ละลกปลีไยนควำมรูຌ
ละทัศนคติ฿นดຌำนตำงโ กับองค์กรปกครองทຌองถิไน฿นประชำคมอำซียนละของประทศตำงโ ฿นลก
็.โ น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริ ห ำรงำนภำย฿นองค์กร พืไอ฿หຌ บ ริ กำรกับ ประชำชน฿หຌ ส ะดวก
รวดรใว มนยำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชำชน ผูຌรับบริกำรป็นสำคัญ
็.ใ สนั บ สนุ น บุ ค ลำกร฿นสั ง กั ด ฿หຌ เ ดຌ รั บ กำรศึ ก ษำ อบรม กำรท ำวิ จั ย พิไ ม พู น ควำมรูຌ พืไ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภำพ กำรทำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคม
อำซียน
็.ไ บูรณำกำรกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน
็.5 ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรกำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของประชำชน
็.ๆ พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌำน
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ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
นวทางการพัฒนา
่.แ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน
ิอสม.ี
่.โ สงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นระดับตำบล หมูบຌำนละชุมชนทีไมีคุณภำพละ
มำตรฐำนพืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไดี ทัไวถึง ละทันหตุกำรณ์ ดยรวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพตำบล
ละหนวยงำน หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง
่.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำร
รียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรปງองกันรคกำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์
ละกำรขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ ้. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
นวทางการพัฒนา
้.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌนำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌนำกำร
พัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภำพ
้.โ สงสริมครงกำรพัฒนำระดับหมูบຌำน฿หຌพึไงตนองเดຌ ฿หຌประชำชนมีฐำนะดีขึๅน มีสำธำรณูปภคทีไดีละ
ขຌำถึงทุกชุมชน
้.ใ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดย
กำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละดำนินกำร฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณพืไอดำนินกำรพัฒนำบทบำทละ
คุณภำพชีวิตอยำงตอนืไอง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมชำนำญ฿นวิชำชีพทีไหมำะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยง
ตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
้.5 ดำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมี
กำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิต ละกำรจำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ แเ. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
นวทางการพัฒนา
แเ.แ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชทีไดีมีคุณภำพ สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสำหกรรม กิดพันธุ์
พืช฿หมโ ทีไมีคุณภำพสูงขึๅน ดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅง
ภำครัฐละอกชน
แเ.โ ลดตຌ น ทุ น กำรผลิ ต ละพิไ ม มู ล ค ำ ผลผลิ ต ทำงกำรกษตร ปรั บ ปรุ ง ผ ลิ ต ผล฿หຌ มี คุ ณ ภำพ มี
มำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
แเ.ใ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุนพืไอกษตรกร฿นหมูบຌำน ิอกม.ี หำรูปบบ฿หมโ ปรับปรุงรูปบบกำ฿หຌมี
คุณภำพละประสิทธิภำพมำกขึๅน
แเ.5 สนั บ สนุ น กำรทำกำรกษตรทำงลื อก พืไอพิไ มคุ ณภำพละประสิ ทธิ ภ ำพของนยบำยศรษฐกิ จ
พอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน

6. นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารทຌองถิ่น

แ. นยบายดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ทศบำลต ำบลปรุ ฿หญ พรຌ อ มพั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง ละบ ำรุ งรั กษำครงสรຌ ำงพืๅน ฐำนสำธำรณูป ภค฿หຌ  ก
ประชำชนอย ำ งทัไ ว ถึ ง ดຌ ว ยควำมหมำะสมละป็ น ธรรม ตำมศั ก ยภำพละทรั พ ยำกรทีไ มี พืไ อ อ ำนวยควำม
สะดวกสบำยละ฿หຌประยชน์กสวนรวม ทัๅงสำมำรถชืไอมยงกับทຌองถิไนขຌำงคียงเดຌอยำงมี คุณภาพ
โ. นยบายดຌานการปกครอง
กำรบริหำรทศบำลฯ จะพัฒนำเดຌตำมวิสัยทัศน์ นัๅน จะนำหลักธรรมำภิบำล มำป็นนวทำงตำมควำม
หมำะสมกอกำสละรืไองนัๅน โ เดຌก
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- หลักคุณธรรมยึดมัไนควำมถูกตຌอง ดีงำม มีจรรยำบรรณตำมระบบคุณธรรม ไ หลักคือ ควำมสำมำรถุ
ควำมสมอภำคุ ควำมมัไนคง฿นตำหนงุ ควำมป็นกลำงทำงกำรมือง ดยคำนึงถึงควำมหมำะสมตำมอกำสละ
กรณี
- หลักนิติธรรมยึดมัไน ปฏิบัติตำมกฎหมำย ป็นธรรม สมอภำค ทำทียม เมลือกปฏิบัติ
- หลักควำมคุຌมคำยึดมัไนกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
- หลักควำมปรง฿สสำมำรถตรวจสอบเดຌ มีหตุผลพียงพอ ฿หຌประชำนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูล ดยเมสงผล
กระทบทำงลบตอทศบำลฯ
- หลักกำรมีสวนรวมปຂดอกำส฿หຌทุกภำคสวน สำมำรถสดงควำมคิดหใน รับฟังควำมคิดหใน ตขอสงวน
สิทธิ์ทีไจะปฏิบัติตำม พึงอຌำงอิงถึงประยชน์ของสวนรวม
- หลักควำมรับผิดชอบรวมกันยึดมัไนติดตำมผลของกำรทำงำน พรຌอมกຌเขละชีๅจง
ใ. นยบายดຌานศรษฐกิจละสังคม
สงสริมละพัฒนำอำชีพของประชำชน ดยจัดฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌสรຌำงอำชีพตำมควำมตຌองกำรละควำม
ถนัดของประชำชนอยำงยัไงยืน ตำมศักยภำพของ ทศบำลฯ พืไอสรຌำงรำยเดຌละพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌดีขึๅน ทันควำม
ปลีไยนปลงของบຌำนมืองละสอดคลຌองกับประชำคมอำซียน ฿นภำยภำคหนຌำละสงสริมกำรรียนรูຌ ละกำร฿ชຌ
ทคนลยี อย ำงหมำะสม฿หຌ กทุกพศทุกวัย ภำย฿ตຌพระรำชดำรั ส ของพระบำทสมดใจพระจຌ ำอยู หั ว ฯ รืไ อ ง
ศรษฐกิจพอพียง
ิภำย฿ตຌกรอบนวคิดพอประมำณ มีหตุผลละมีภูมิคุຌมกัน บนงืไอนเขควำมสมดุลยัไ งยื น ละควำมรูຌ คู
คุณธรรมี
สริมสรຌำงควำมรั กควำมขຌำ฿จตอกัน฿นรืไอง รูຌรั กสามัคคี ฿หຌกประชำชนละทุกภำคสวน พืไอ฿หຌ มี
ทัศนคติทีไดีตอกำรอยูรวมกัน รวมกันพัฒนำ฿หຌดีขึๅน ฿หຌขຌำ฿จควำมคิดตำง ตเมตกยกควำมสำมัคคี ยอมรับกติกำ
ของสังคม บนพืๅนฐำนควำมป็นเทย ควำมป็นคนปรุ฿หญ มีควำมรักควำมขຌำ฿จ ดัไงครอบครัวดียวกัน ทศบำล ฯ จะ
฿หຌกำรดูลละพัฒนำ ดใกละยำวชน ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส ดຌวยควำมหวง฿ย อำ฿จ฿สละอืๅออำทร
พืไอ฿หຌปรุ฿หญป็นสังคมทีไนำอยู ละป็นกำรบงบำภำระของครอบครัว ฿หຌควำมป็นอยูทีไดีขึๅน
ไ. นยบายดຌานการมือง
กำรบริหำรทศบำล ฯ จะสงสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปเตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข
ของประทศ ฿หຌกประชำชน พืไอ฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ
ขຌำถึงปั ญหำละควำมตຌองกำร ภำย฿ตຌค วำมป็ น เปเดຌ จำกทรั พยำกรทีไมี ดຌว ยนวคิด ดยประชาชน พื่ อ
ประชาชน ป็นของประชาชน
สรຌำงผูຌนำชุมชนละ฿หຌป็นบบอยำงทีไดีกชุมชน ภำย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌสอดรับกับนยบำย
ดຌำนอืไนโ ดຌวยตระหนักถึงภำระหนຌำทีไ พืไอรวมกันพัฒนำ ปรุ฿หญ฿หຌป็นมืองนำอยู เดຌอยำงมี ประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล
5. นยบายดຌานสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม
ทศบำลฯ สงสริม฿หຌประชำชนตระหนักถึงกำรดูลสุขภำพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌนกำร
สรຌำงภูมิคุຌมกันป็นหลัก ละกำรกຌเขรักษำควบคูกัน ฿หຌควำมสำคัญกับกำรออกกำลั งอยำงสมไำสมอ รูຌจักปງองกัน
ตนองละครอบครัวจำกรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับรคทีไจะมำจำกประชำคมอำซียน ชน
รค
ทຌำชຌำง
ประชำชนจะเดຌรับทรำบขຌอมูลขำวสำรทีไทຌจริงของปัญหำสิไงวดลຌอม ของทศบำลฯละสิไงวดลຌอมอืไนโทีไ
จะ฿หຌผลกระทบตอชีวิตควำมป็นอยู฿นปัจจุบันละ฿นอนำคต พืไอรวมระดมควำมคิด ตรียมกำรวำงผนกຌเข รับมือ
ละปງองกันปัญหำทีไจะกิดขึๅน ภำย฿ตຌกำรยอมรับของสวนรวม ดยยึดหลัก ปรุใหญนาอยู
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6. นยบายดຌานการใหຌบริการ
สงสริม฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใงควำมสำมัคคี สรຌำงครือขำยสำมำรถกระจำยขำวสำรจำกทศบำลฯ สู
ชุมชนละป็นตัวกลำงสงควำมตຌองกำรของประชำชนสูทศบำลฯ อยำงถูกตຌองละรวดรใว
ประชำชนจะสำมำรถขຌำถึงบริกำรตำงโของทศบำลฯ เดຌอยำงสมอภำค ละมืไอผูຌรับบริกำรมีปัญหำ฿ดโ
ทศบำลฯจะรวมกຌเขปัญหำตำง โ พืไอหำนวทำงทีไกิดประยชน์กทุก ฝຆำยทีไกีไยวขຌองมำกทีไสุด ภำย฿ตຌนวคิด
ทศบำลปรุ฿หญ หวงใย รับใชຌประชาชน
จะนำทคนลยีทีไทันสมัยละหมำะสมกกำรพัฒนำพืไอประชำชนชำวปรุ฿หญมำ฿ชຌ ฿หຌกิดควำมสะดวก
รวดรใว ลดขัๅนตอน ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละประหยัดทัๅงวลำละคำ฿ชຌจำย สอดคลຌองกับระบียบละกฎหมำย
็. นยบายดຌานความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
ทศบำลฯ จะนຌนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน พืไอควำมอยูดี รูຌสึกอบอุนละ
เวຌวำง฿จ จะประสำนงำนละ฿หຌควำมรวมมือกับทุกฝຆำยทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ สรຌำงจิตสำนึกดຌำนควำมป็นสังคมทีไดี
กำรอยูรวมกันบบชุมชนทีไอืๅออำทรกัน จัดอบรม฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ปรับทัศนคติกยำวชนละประชำชนทัไวเป
สรຌำงอำสำสมัคร จิตสำธำรณะ ฿หຌมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง ปງองกันดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชนทุกคน ทำ฿หຌปรุ฿หญป็น ขตความปลอดภัย
่. นยบายดຌานการศึกษา
สงสริมกำรศึกษำทุกระดับ ปลูกฝังกำร฿ฝຆรูຌ ตัๅงตระดับอนุบำลจนถึงผูຌสูงอำยุ สนับสนุนกำรศึกษำทำงลือก
฿หຌควำมรวมมือละสรຌำงกิจกรรมรวม กับรงรียนตำงโ฿นขตทศบำล ฯ ละรงรียนอืไน โ ทีไรຌองขอควำมรวมมือ
สนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไน กำรอนุรักษ์ทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับประวัติศำสตร์ทຌองถิไน วัฒนธรรม
ละประพณี ชน ดนตรีุ ศิลปะุ กีฬำละประพณีตำงโ สงสริม฿หຌประชำชนกิดกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ิlong life
learningี ปลู กจิ ตส ำนึ กทีไดีตอบຌำนปรุ฿หญ สรຌ ำงจิตสำธำรณะ ปลูกฝังกำรสี ยสละพืไอส วนรวม ละสนั บสนุ น
กำรศึกษำ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยของรัฐบำล ทะนุบำรุงศำสนำละหลงรียนรูຌตำงโ ฿หຌควำมรวมมืออยำงดีกับ วัด
ละหลงยึดหนีไยวจิต฿จของคน฿นชุมชน ตำมหลัก บวร บຌำน วัด รงรียน
้. นยบายดຌานการบริหารจัดการ
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรจะยึดปງำหมำยจำกคำวำ ปรุ฿หญนำอยู ป็นหลักบริหำร฿หຌกิดควำมตอนืไอง ดย
จะบงออกป็น โ ดຌำน คือ กำรจัดกำรภำย฿น ละกำรจัดกำรภำยนอก ดยจะคำนึงถึงผลกระทบ ทีไยึดประยชน์
สวนรวมป็นหลักดຌวยลักษณะอันพึงประสงค์ ประตูสูอีสาน บริการลิศลๅา ลานๅาธรรมชาติ พืๅนที่ราบกษตรกรรม
ชัๅนนาสนามซีกมส์ 
กำรจัดกำรภำย฿น จะป็น กำรจั ดกำรองค์กร ทีไอยูภ ำย฿ตຌกฎหมำยทีไกีไย วขຌอง ตำมระบี ยบวิธีปฏิบั ติทีไ
กำหนดเวຌ ภำย฿ตຌอ ำนำจของผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น ทีไ ส ำมำรถสัไ ง กำรเดຌ ฿หຌ ค วำมดี ค วำมชอบเดຌ ลงทษเดຌ พืไ อ ฿หຌ
ดำนิน กำรตำมวิสัยทัศน์ทีไเดຌสนอเวຌ ละพรหมวิห ำร ไ ิมตตำ กรุณำ มุทิตำละอุบกขำี ดยสอดคลຌองกับ
นยบำยของภำครัฐละรวมมือกับสภำทศบำล
กำรจัดกำรภำยนอก จะป็นกำรนำนยบำยของคณะผูຌบริหำรละนยบำยภำครัฐ ตลอดจนกำรตอบสนอง
ควำมตຌองกำรตำงโของประชำชน สูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชำชนสวน฿หญ ดยนຌน
กำรมีสวนรวม ควำมปรง฿ส มีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มตตำ สรຌำงสรรค์ละทันตอหตุกำรณ์ ดยยึดหลัก ขຌาราชการที่
ดี ิขຌำ คือผูຌรับ฿ชຌุรำชคือพระรำชำุกำรคืองำนุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ทีไชอบ ทีไถูกี....คือคนของพระรำชำทีไทำงำน
฿หຌกิดประยชน์ตอบຌำนมือง ละจะสนับสนุน฿หຌมีกำรประมิน฿นทุก โ กิจกรรมทีไหในควร พืไอป็นขຌอมูลอຌำงอิงละ
ตรวจสอบ
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7. กรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในการจัดทาผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ559-โ561ี
ของทศบาลตาบลปรุใหญ

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำพืไอนำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบำลตำบลปรุ฿หญ มียุทธศำสตร์
หลักทีไจะดำนินกำร฿หຌประสบควำมสำรใจรวม แเ ยุทธศำสตร์ ละมีนวทำงกำรพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ
จำนวน 2่ นวทำง ซึไงป็นกำรสนับสนุนกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ มีรำยละอียด
ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นวทางการพัฒนา
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
แ.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติ
รักษาความปลอดภัยใน ตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย ละควำมมันไ คงควำมปลอดภัย฿นชีวิต
ชีวิตละทรัพย์สิน
ละทรัพย์สนิ ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅำ
แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภัย
แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถำนทีสไ ำคัญ พืไอสรຌำงควำมอบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ ของ
ประชำชน
แ.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตังๅ ละอบรมฟ้นฟูตำรวจบຌำน ละอำสำสมัคร
ปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี พืไอป็นกำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำ
ควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน
โ. ยุทธศาสตร์การสาน
โ.แ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅำ สงวนละกใบกักนๅำพืไอ
ตอนวทาง
กำรกษตร พืไอกำรอุปภคละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅำทวมละ
พระราชดาริ
นๅำลຌง
ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐาน

ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลຌอม

ใ.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิต
พืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำมจำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรดำรงชีวิต
อยำงพอพียง
ใ.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนอง
ควำมตຌองกำร ละกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำร
ขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยวละพืนๅ ทีไ อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับกำร
ดำรงชีวิตของประชำชน
ใ.ใ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำน
สำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำง
คุຌมคำ
ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำฟน้ ฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅำ ลุมนๅำลำ
คลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์
ไ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละภำคอกชน ฿นกำรรณรงค์สรຌำงจิตสำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละ
ปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ
ไ.ใ สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไ กีไยวขຌอง
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรจัดทำระบบกำจัดขยะรวม พือไ จัดกำรขยะมูลฝอย
ละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการทองที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬา

นวทางการพัฒนา
5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละ
ประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรม
กำรทองทีไยว
5.โ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขันกีฬำ
ประภทตำงโ ตังๅ ตระดับหมูบ ำຌ นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำมป็นลิศ
ทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ

6. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา

ๆ.แ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมีทกั ษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับ
ประชำคมอำซียน
ๆ.โ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

็. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการบຌานมือง
ที่ดี

็.แ นำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร พืไอ฿หຌบริกำร
กับประชำชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนยำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชำชน
ผูຌรับบริกำรป็นสำคัญ
็.โ สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรทำวิจัย
พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับประสิทธิภำพ กำรทำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำร
ประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคมอำซียน
็.ใ บูรณำกำรกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำน
ภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์
สูงสุด กประชำชน
็.ไ ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรกำหนดนยบำยละ
ควำมตຌองกำรของประชำชน
็.5 พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพทຌองถิไน฿น
ทุกโ ดຌำน

่. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข

่.แ สนับสนุนกำรจัดตังๅ กองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี
่.โ สงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นระดับตำบล
หมูบຌำนละชุมชนทีไมีคุณภำพละมำตรฐำนพืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไดี ทัไวถึง
ละทันหตุกำรณ์ ดยรวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพตำบล ละหนวยงำน
หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง
่.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบำຌ นละชุมชน ฿หຌมี
สุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรปງองกันรคกำร
฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมปี ระยชน์ละกำรขຌำรับกำรตรวจสุขภำพ
หรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
้. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม

นวทางการพัฒนา
้.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌนำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌนำกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคณ
ุ ภำพ
้.โ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ
ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดยกำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละดำนินกำร฿หຌกิดกองทุน
หรือจัดหำงบประมำณพืไอดำนินกำรพัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตอยำงตอนืไอง
รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมชำนำญ฿นวิชำชีพทีไหมำะสม พืไอพึไงตนอง
ลีๅยงตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
้.ใ ดำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีกำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิต ละ
กำรจำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ

แเ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการกษตร

แเ.แ ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิมไ มูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุง
ผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
แเ.โ สนับสนุนกำรทำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละ
ประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจพอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอ
ควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
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ปัจจัยนาขຌา
ิInputี

บบทีไ แ

บบชวยกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์
ของทຌองถิ่นดยตนอง
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บบที่ แ การกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ทศบาลตาบลปรุใหญ
ประดในการประมิน
สวนที่ แ คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่น
แ. มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
โ. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
ใ. มีกำรจัดประชุมอยำงตอนืไองสมไำสมอ
ไ. มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
ๆ. มีคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละประชำคมทຌองถิไนพิจำรณำรำงผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สวนที่ โ การจัดทาผนพัฒนาทຌองถิ่น
็. มีกำรรวบรวมขຌอมูลละปัญหำสำคัญของทຌองถิไนมำจัดทำฐำนขຌอมูล
่. มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรจัดทำผน
้. มีกำรวิครำะห์ศักยภำพของทຌองถิไนิSWOTี พืไอประมินสถำนภำพกำร
พัฒนำทຌองถินไ
แเ. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ
ศักยภำพของทຌองถิไน
แแ. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
แโ. มีกำรกำหนดจุดมุงหมำยพืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน
แใ. มีกำรกำหนดปງำหมำยกำรพัฒนำทຌองถิไน
แไ. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละนวทำงกำรพัฒนำ
แ5. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด
แๆ. มีกำรอนุมัติละประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แ็. มีกำรจัดทำบัญชีกลุมครงกำร฿นผนยุทธศำสตร์
แ่. มีกำรกำหนดรูปบบกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์

มี
การดานินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

เมมีการ
ดานินงาน
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กระบวนการติดตาม
ิProcessี

บบทีไ โ

บบติดตามผลการดานินงาน
ของทศบาลตาบลปรุใหญ
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บบที่ โ บบติดตามผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นประจาปี โ559
สวนที่ แ ขຌอมูลทั่วเป
แ. ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ โ ผลการดานินงานตามผนพัฒนา ใ ปี

2. จำนวนครงกำรละงบประมำณตำมผนพัฒนำ ใ ป

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอ
นวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีไดี
8ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร
รวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รวม

จานวน
33

งบประมาณ
4,409,900

จานวน
20

งบประมาณ
2,155,200

จานวน
16

งบประมาณ
1,755,200

จานวน
69

งบประมาณ
8,320,300

18

9,564,300

0

0.00

0

0.00

18

9,564,300

79

54,081,915

8

2,431,000

1

500,000

88

48,012,915

6

460,000

6

460,000

6

460,000

18

1,380,000

12

2,010,000

11

1,910,000

12

21,910,000

35

25,830,000

24

3,060,090

11

1,882,090

11

1,882,090

46

6,824,270

115

12,933,300

27

7,010,000

20

1,870,000

162

21,813,300

17

1,205,000

17

1,333,400

17

1,333,400

51

3,871,800

22

3,206,00

19

2,846,000

19

2,846,000

60

8,898,000

4

185,000

4

185,000

4

185,000

12

555,000

330

82,115,505

123

20,212,690

106

32,741,690

559

135,069,885

กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ : พิจำรณำวำผนยุทธศำสตร์นัๅน มีกำรกระจำยของครงกำรละงบประมำณ฿นตละ
ยุทธศำสตร์ป็นอยำงเร มีกำรกระจุกตัวของครงกำรละงบประมำณอยูฉพำะยุทธศำสตร์฿ดยุทธศำสตร์ห นึไงหรือเม
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์฿ด
สรุป จำกผนพัฒนำสำมปจะหในวำป พ.ศ. โ559 ทศบำลตำบลปรุ฿หญ พยำยำมทีไจะ฿หຌมีกำรกระจำยครงกำร
ทุกยุทธศำสตร์ตจะมีกำรกระจุกตัว฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี คือ จำนวน 115 ครงกำร
ป็นงิน 12,้33,ใเ0 บำท ซึไงจำนวนครงกำรมีจำนวนมำกกินเป รองลงมำคือยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน ป็นงิน 54,081,915 บำท ซึไง฿ชຌงบประมำณมำก ตงบประมำณของทศบำลตำบลปรุ฿หญมีจำนวนจำกัด
สดง฿หຌหในวำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี จำนวน 115
ครงกำร ป็นอันดับ แ อันดับ โ คือ ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน จำนวน 79 ครงกำร ละอันดับ ใ
คือ ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน จำนวน ใ3 ครงกำร สวนยุทธศำสตร์ทีไเมคอย
นຌน เดຌก ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร จำนวน 4 ครงกำร
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3. จานวนครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปี โ559

ปี โ560

ปี โ561
จานวน
งบ
ครงการ ประมาณ

ยุทธศาสตร์

จานวน
ครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
ครงการ

งบ
ประมาณ

1. พัฒนำอุตสำหกรรมกำรกษตร
บบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก
2. ลดควำมหลืไอมลๅำทำงสังคมละ
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
3. พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม
ไ. กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
รวม

4

185,000

4

185,000

4

22

3,206,00

19

2,846,000

6

460,000

6

115

12,933,300

147

13,578,300

รวม
จานวน
ครงการ

งบ
ประมาณ

185,000

12

555,000

19

2,846,000

60

8,898,000

460,000

6

460,000

18

1,380,000

27

7,010,000

20

1,870,000

162

21,813,300

56

10,501,000

49

5,361,000

252

32,646,300

กณฑ์การพิจารณา : พิจำรณำวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีครงกำรละงบประมำณทีไสอดคลຌองกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกนຌอยพียง฿ด ถຌำมีครงกำรทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกกใสดง฿หຌหในวำ
ผนยุทธศำสตร์นัๅน ป็นผนยุทธศำสตร์ทีไดี
สรุป ยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีจำนวน ไ ยุทธศำสตร์ เดຌก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ยุทธศำสตร์ลดควำมหลืไอมลๅำทำงสังคมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน ยุทธศำสตร์พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
พบวา จำนวนครงกำรของทศบำลตำบลปรุ฿หญ ป โ559 มีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทัๅง
ไ ยุทธศำสตร์ สดงวำผนยุทธศำสตร์ของทศบำลตำบลปรุ฿หญป็นยุทธศำสตร์ทีไดี
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4. การบิกจายงบประมาณปี โ559
1 ตุลาคม โ558 – ใเ กันยายน โ559
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำง
พระรำชดำริ
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน
4. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ- วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
6. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
7. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี
8. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข
9. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
10. ยุทธศำสตร์ดำຌ นกำรพัฒนำกำร
กษตร
รวม

จานวน
ครงการ งบประมาณ
จานวน
กอหนีๅ กอหนีๅผูกพัน/ ครงการ
ผูกพัน/
ลงนามใน
บิกจาย
ลงนามใน
สัญญา
งบประมาณ
สัญญา

จานวน
ครงการ
ตาม
ทศ
บัญญัติ

งบประมาณ
ตาม
ทศบัญญัติ

9

2,325,700

4

204,829

4

204,829

12

8,169,500

9

5,881,500

2

218,000

34

8,530,815

26

7,099,351.23

20

3,193,851.23

6

460,000

4

128,001

4

128,001

10

1,680,000

6

316,889

6

316,889

16

2,300,090

11

809,393

10

710,393.34

83

10,517,690

63

2,531,054

62

2,423,054

6

535,000

2

90,500

2

90,500

9

2,066,000

5

977,295

5

977,295

2

100,000

1

25,332

1

25,332

187

36,684,795

131

18,064,144

116

8,288,145

การบิกจาย
งบประมาณ
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4. ผลการดานินงานตามผนพัฒนาปี 2559
1 ตุลาคม โ558 – ใเ กันยายน โ559
ยุทธศำสตร์

จำนวนครงกำร
ทีไสรใจ

จำนวนครงกำร
ทีไอยูระหวำงดำนินกำร
ิกันงินี

จำนวนครงกำร
ทีไเมดำนินกำร

จำนวน

รຌอยละ

4

รຌอย
ละ
1.22

-

-

28

8

2.43

1

0.30

26

7.88

3

4

1.22

6

จำนวน

จำนวนครงกำรทัๅงหมด

จำนวน

รຌอยละ

จำนวน

รຌอยละ

8.48

1

0.30

33

10.00

9

2.73

-

-

18

5.46

0.91

49

14.85

1

0.30

79

23.93

-

-

2

0.60

-

-

6

1.82

1.82

-

-

5

1.52

1

0.30

12

3.64

12

3.64

1

0.30

11

3.33

-

-

24

7.27

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข

17

5.14

2

0.60

45

13.64

51

15.46

115

34.84

3

0.92

-

-

14

4.24

-

-

17

5.16

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร

4

1.22

-

-

17

5.14

1

0.30

22

6.66

1

0.30

-

-

3

0.92

-

-

4

1.22

รวม

85

25.76

7

2.11

183

55.46

55

16.67

330

100

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ

จำนวน รຌอยละ

จำนวนครงกำร
ทีไอนตัๅงจำยรำยกำร
฿หม

กณฑ์ในการพิจารณา : ิแี ทำกำรปรีย บที ยบขຌอมู ล วำ มี ครงกำรทีไ สรใจ มำกนຌอยพี ย ง฿ด พืไอสดง฿หຌหใน ถึง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินครงกำรตำมผน
ิ2ี หำกมี รຌอยละของครงกำรทีไ ดำนิ นงำนสรใจ ลຌวมำกท ำ฿ด กใสดง฿หຌหในวำ องค์ ก ร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีประสิทธิภำพ฿นกำรดำนินงำนตำมผนทีไกำหนด ฿นทำงกลับกันหำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
สัดสวนของครงกำรทีไยกลิก หรือทีไพิไมครงกำรมำกทำเร ยอมสะทຌอน฿หຌหในวำผนยุทธศำสตร์นัๅน โ เมมีประสิทธิภำพ
ทำทีไควร

สรุป ผลกำรดำนินงำนตำมผนพัฒนำ ป โ559 รวม แเ ยุทธศำสตร์ จำนวนครงกำรตำมผน มีทัๅงสิๅน
330 ครงกำร จำนวนครงกำรทีไนำมำตัๅงงบประมำณ จำนวน แ87 ครงกำร ประกอบดຌวย จำนวนครงกำรทีไลຌว
สรใจ จำนวน 85 ครงกำร คิดป็น 25.76ั จำนวนครงกำรทีไอยูระหวำงดำนินกำร ิกันงินี จำนวน 7
ครงกำร คิดป็น 2.11% ครงกำรทีไเมเดຌดำนินกำร จำนวน 183 ครงกำร คิดป็น 55.46 ละครงกำรทีไอนตัๅง
จำยรำยกำร฿หม จำนวน 55 ครงกำร คิดป็น 16.67 ซึไงตำมผลกำรดำนินงำนดังกลำว สดง฿หຌหในวำกำร
ดำนินกำรตำมผนยังเมมีประสิทธิภำพทำทีไควร นืไองจำกจำนวนครงกำร฿นผนมีมำกกินเป ละครงกำรทีไ
นำมำจัดตัๅงงบประมำณเมสำมำรถดำนินกำรเดຌ
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5. การบิกจายงบประมาณปี โ559
1 ตุลาคม โ558 – ใเ กันยายน โ559
งบปกติ

อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม

งินสะสม

งินอุดหนุน

ยุทธศำสตร์
จำนวนงิน

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำงพระรำชดำริ

216,589

1.58

18,500

0.14

-

-

จำนวน
งิน
-

29,000

0.21

-

-

1,647,500

12.04

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำรบຌำนมือง
ทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร
รวม

3,084,233.53

22.55

99,000

0.72

2,403,000

128,001

0.94

-

-

344,589.99

2.52

36,320

1,099,346.36

8.04

1,151,260

รวม

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

-

235,089

1.72

-

-

1,576,500

12.26

17.57

-

-

5,586,233.53

40.84

-

-

-

-

128,001

0.94

0.27

-

-

-

-

380,909.99

2.78

-

-

-

-

-

-

1,099,346.36

8.04

8.42

2,078,570

15.19

-

-

5,000

0.04

3,234,830

23.65

290,500

2.12

-

-

-

-

-

-

290,500

2.12

991,885

7.25

31,250

0.23

-

-

-

-

1,023,135

7.48

25,332

0.19

-

-

-

-

-

-

25,332

0.19

7,360,736.88

53.81

2,263,640

16.55

4,050,500

29.61

5,000

0.04

13,679,876.88 100.00

กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ : นำขຌอมูลทีไเดຌมำปรียบทียบกับงบประมำณทีไเดຌระบุเวຌ฿นผนพืไอป็นขຌอมูลทีไสดง฿หຌ
หใน ถึงสถำนกำรณ์ทำงดຌำนกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรดำนินงำนตำมผนฯ
สรุป กำรบิกจำยงบประมำณ มีกำรดำนินกำรตำมครงกำรพัฒนำ ิเมรวมคำ฿ชຌจำยประจำ คำตอบทน
ละคำวัสดุอุปกรณ์ี รวมจำนวนงินทีไบิกจำยทัๅงสิๅน 13,679,876.88 บำท ิเมรวมงินอุดหนุนฉพำะกิจ/งินอุดหนุน
ทัไวเปี ดังนีๅ
- งบปกติ
จำนวนงิน
7,360,736.88 บำท
- อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม
จำนวนงิน
2,263,640.00 บำท
- งินสะสม
จำนวนงิน
4,079,500.00 บำท
- งินอุดหนุน ิสวนรำชกำรี จำนวนงิน
5,000 บำท
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สวนที่ 3 ผลการดานินงานตามครงการที่เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ/งินอุดหนุนทั่วเป/งินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
ประจาปี 2559
6. ครงการที่เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ/ งินอุดหนุนทั่วเป ประจาปี โ559
ผลการดานินงาน
ครงการ
1. งินอุดหนุน พัฒนำ อปท.กรณีรงดวน กຌเปปัญหำขำด
คลนหลงนๅำ
2. งินอุดหนุน – บีๅยยังชีพคนชรำ
3. งินอุดหนุน – บีๅยยังชีพคนพิกำร
4. งินอุดหนุน – งินดือนครูศูนย์ดใกลใก
5. งินอุดหนุน – คำจຌำงตอบทนครูศูนย์ดใกลใก
6. งินอุดหนุน – สมทบประกันสังคมครูศูนย์ดใกลใก
7. งินอุดหนุน – วัสดุกำรศึกษำ
8. งินอุดหนุน – ครงกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด
รวม

ดานินการ
สรใจลຌว

เม
ดานินการ

-

-



-





-

ยังเมเดຌ
ดานินการ


งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เดຌรับ
ที่บิกจายเป
4,906,200.00

-


-

-

7,846,900.00 7,575,600.00
1,365,600.00 1,311,200.00
180,460.00
489,410.00
431,400.00

-

-

25,934.00

23,967.00

-

-

132,600.00

132,600.00

-

-

65,000.00

19,500.00

15,012,104.00

9,494,267.00

กณฑ์ในการพิจารณา : พิจำรณำวำสถำนกำรณ์฿นกำรดำนินงำนของครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ /
งินอุดหนุนทัไวเป ละงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์นัๅนป็นอยำงเร
สรุป พบวำ ทศบำลตำบลปรุ฿หญเดຌรับกำรจัดสรรงินอุดหนุนฉพำะกิจ / งินอุดหนุนทัไวเป ละงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ประจำป โ559 จำนวน 8 ครงกำร ดำนินกำร จำนวน 6 ครงกำร เมดำนินกำร จำนวน แ ครงกำร
ละอยูระหวำงดำนินกำร จำนวน แ ครงกำร คือ ครงกำรกຌเปปัญหำขำดคลนหลงนๅำ จำนวนงบประมำณทีไ
เดຌรับ แ5,012,แ04.00 บำท ละบิกจำยงบประมำณ 9,494,267.00 บำท
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สวนที่ 4 ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรดำนินงำมตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2559-2561ี ดังนีๅ
แ. จำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ559-โ5ๆ1ี มีจำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำนกำร
ติดตำมละประมินผลผนฯ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ559 มีครงกำรทัๅงหมด 330 ครงกำร งบประมำณ
82ุ115,505 บำท ละนำมำจัดตัๅงประมำณรำยจำยประจำป พ.ศ. โ559 จำนวน แ87 ครงกำร งบประมำณ
36ุ684ุ795 บำท ซึไงงบประมำณรำยจำยประจำงบประมำณ พ.ศ. โ559 เมพียงพอ฿นกำรดำนินกำรตำมครงกำร
ทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำนเดຌสนอขຌำผนพัฒนำฯ เดຌครบทุกครงกำร นืไองจำกขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ
โ. กำรดำนินกำรตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ559-โ5ๆ1ี เมสำมำรถดำนินงำนเดຌครบทุกยุทธศำสตร์
กระจุกตัวอยู฿นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี จำนวน 115 ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดำຌ นกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน จำนวน ็้ ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน จำนวน
ใ3 ครงกำร ตำมลำดับ
ใ. จำนวนงบประมำณทีมไ ีจำกัด ทำ฿หຌเมสำมำรถพัฒนำเดຌครบทุกครงกำรตำมควำมตຌองกำรของประชำชน
ทีไสนอขຌำผนพัฒนำฯ
ไ. ประชำชนยังขำดควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ ละผนพัฒนำสำมป ดยจะสังกตเดຌวำ ฿นกำร
สนอครงกำร฿นกำรประชุมประชำคมชุมชน/หมูบຌำน จะสนอครงกำรดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนป็นสวน฿หญ ชน ถนน
เฟฟງำ ทอระบำยนๅำ ประปำ ป็นตຌน ซึไงจะเมคอย฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไน โ ละสนอ
ครงกำรจำนวนมำกกินเป
5. คณะกรรมกำรติดตำมฯ ควรมีกำรดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนอยำงสมไำสมอ รวมทัๅงสนอ
รำยงำนผลละสนอควำมหใน฿หຌผูຌบริหำรทรำบทุกครัๅง
นวทางกຌเข ละขຌอสนอนะ
1. ควรมีกำรวิครำะห์ครงกำรทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำน สนอมำพืไอจัดลำดับควำมสำคัญละควำม
จำป็นรงดวนพืไอบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ดยคำนึงถึงงบประมำณของทศบำลตำบลปรุ฿หญป็นสำคัญ
2. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำสำมปควร฿หຌครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์ ละเมควรสนอครงกำรขຌำ
ผนพัฒนำฯ มำกกินเป ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำละกຌเขปัญหำของชุมชนเดຌครบถຌวนทุกดຌำนละสอดคลຌองกับ
งบประมำณของทศบำล
3. ควรชีๅจงทำควำมขຌำ฿จกับผูຌนำทຌองทีไ ผูຌนำชุมชน ละประชำชน฿หຌขຌำ฿จถึงควำมสำคัญ฿นกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ ควำมจำป็นรงดวน ละกำรสนอครงกำรทีไบรรจุขຌำผนพัฒนำสำมป ดย฿หຌคำนึงถึงศักยภำพของ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ กีไยวกับงบประมำณทีไจะสำมำรถดำนินกำรเดຌ ละพิจำรณำนำครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ของปทีไผำนมำนำมำพิจำรณำทบทวน฿นปถัดเป
4. กำชับตละสวนรำชกำรกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรดำนินงำนทีกไ ำหนดเวຌ รวมทัๅง฿หຌรำยงำนผลกำรดำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำง
ตอนืไองป็นระยะ
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กระบวนการประมินผล
ิOutputี
บบทีไ ใ
บบประมินผลการด้านินงาน
ตามผนยุทธศาสตร์
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บบที่ ใ/แ บบประมินผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์
คาชีๅจง : บบทีไ 3/1 ป็นบบประมินตนอง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมยุทธศาสตร์ทีไกำหนดเวຌ ละมีกำหนดระยะวลำ฿นกำรรำยงำนปละ 1 ครัๅง หลังจำกสิๅนสุดปงบประมำณ

สวนที่ แ ขຌอมูลทั่วเป

1. ชื่อองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ทศบาลตาบลปรุใหญ
2. วัน/ดือน/ปี ที่รายงาน 17 ตุลาคม 2559

สวนที่ โ ยุทธศาสตร์ละครงการในปี โ559
3. ยุทธศาสตร์ละจานวนครงการที่ปรากฏอยูในผนละจานวนครงการที่เดຌปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี

ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดำຌ นกำรพัฒนำกำรกษตร
รวม

รຌอยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามผน คิดป็น

ปี โ559
จานวนครงการ จานวนครงการที่
ในผนพัฒนา
นาเปปฏิบัติ
ปี 2559
33
18
79
6

9
12
34
6

12

10

24
115
17
22
4
330

16
83
6
9
2
187

รຌอยละ 56.67
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สวนที่ ใ ผลการดานินงาน
บบที่ ใ/โ บบสารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในภาพรวม
สวนที่ แ ขຌอมูลทัไวเป
แ. พศ

(แี ชำย
(โี หญิง

โ. อำยุ

(แี
(โี
(ใี
(ไี
(5ี
(ๆี

ใ. กำรศึกษำ

(แี
(โี
(ใี
(ไี
(5ี
(ๆี

ไ. อำชีพหลัก (แี
(โี
(ใี
(ไี
(5ี
(ๆี
(็ี

จำนวน 66
จำนวน 84

คน คิดป็นรຌอยละ
คน คิดป็นรຌอยละ

44.00
56.00

ตไำกวำ โเ ป
โเ – ใเ ป
ใแ – ไเ ป
ไแ – 5เ ป
5แ – ๆเ ป
มำกกวำ ๆเ ป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

10
22
33
26
39
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

6.66
14.66
22.00
17.34
26.00
13.34

ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำหรือทียบทำ
อนุปริญญำ หรือทียบทำ
ปริญญำตรี
สูงกวำปริญญำตรี
อืไน โ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

67
54
13
13
0
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

44.66
36.00
8.67
8.67
0
2.00

รับรำชกำร
อกชน / รัฐวิสำหกิจ
คຌำขำย ธุรกิจสวนตัว
รับจຌำง
นักรียนนักศึกษำ
กษตรกร
อืไน โ (ระบุี....................

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3
14
47
57
13
8
8

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

2.00
9.33
31.34
38.00
8.67
5.33
5.33
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สวนที่ โ ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น ภำพรวม มำกนຌอยพียง฿ด
ความพึงพอใจ

พอใจมาก
ิ%ี

พอใจ
ิ%ี

เมพอใจ
ิ%ี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

42.66

56.00

1.34

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

31.34

66.66

2.00

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

32.00

64.67

3.34

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ

28.00

70.66

1.34

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

33.33

60.00

6.67

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

30.00

66.66

3.34

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำ

28.66

64.67

6.67

่ี กำรกຌเขปัญหำ ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน

29.33

67.33

3.34

้ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

30.00

64.67

5.33

31.70

64.60

3.70

ภาพรวม

บบที่ ใ/ใ บบสารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นใน
ตละยุทธศาสตร์ ิคะนนตใม แเี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.26

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.22

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.29

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.14

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.19

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.16

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.22

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.29

รวม

7.22

35

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสานตอนวทางพระราชดาริ
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.28

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.25

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.24

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.12

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.19

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.20

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.22

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.35

รวม

7.23

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.02

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.03

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

6.98

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

6.89

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

6.98

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

6.97

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

6.94

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

6.94

รวม

6.97
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.27

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.20

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.13

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.12

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.20

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.13

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.11

่ี ประยชน์ทปีไ ระชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.17

รวม

7.17

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดຌานการพัฒนาการทองที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.35

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.31

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.35

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.30

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.31

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.24

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.23

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.39

รวม

7.31

37

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดຌานการพัฒนาการศึกษา
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.19

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.14

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.10

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.13

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.15

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.09

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.06

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.14

รวม

7.12

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองที่ดี
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.16

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.13

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.06

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.17

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.22

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.11

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.04

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.17

รวม

7.13

38

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.11

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.09

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.09

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.09

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.05

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.08

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.08

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.19

รวม

7.10

ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ดຌานการพัฒนาสังคม

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.36

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.32

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.31

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.29

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.30

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.25

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.25

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.30

รวม

7.30

39

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ดຌานการพัฒนาการกษตร
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.31

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.23

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.22

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.27

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.24

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.20

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.22

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.30

รวม

7.25

สรุปคะนนความพึงพอใจตอผลการดานินงานทุกยุทธศาสตร์ ิภาพรวมี
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน

7.22

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ

7.23

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน

6.97

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม

7.17

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ

7.31

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

7.12

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี

7.13

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

7.10

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม

7.30

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร

7.25
รวม

7.18

40

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2559-2561ี
ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
รวม

จานวนครงการที่ปรากฏ
คิดป็นรຌอยละของ
ในทศบัญญัติงบประมาณ ครงการที่ปรากฏใน
รายจาย
ทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย
9
4.82
12
6.42
34
18.19
6
3.21
10

5.35

16
83
6
9
2
187

8.56
44.39
3.21
4.82
1.07
100

การติดตามละประมินผลตามผนพัฒนาสามปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์

จานวนครงการที่ปรากฏ
ในผนพัฒนาสามปี
ปี 2559
33
18
79
6

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
12
ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
24
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
115
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
17
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
22
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
4
รวม
330
ระดับผลสัมฤทธิก์ ารนาครงการจากผนพัฒนาสามปี มาบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
คิดป็นรຌอยละ

จานวนครงการที่
ปรากฏในทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
9
12
34
6
10
16
83
6
9
2
187
56.67

41

สรุป
ผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ559
ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
................................

แ. จานวนครงการตามผนพัฒนาสามปี ฿นป โ559 มีจำนวน 330 ครงกำร ยกป็นตำมยุทธศำสตร์ตำง โ ดังนีๅ
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร

ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ
ทำเดຌ

5
9
30
4
7
13
70
3
5
1

ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร

จำก 33
จำก 18
จำก 79
จำก 6
จำก 12
จำก 24
จำก 115
จำก 17
จำก 22
จำก 4

ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร

จากจ้านวน 10 ยุทธศาสตร์ รวมจ้านวนครงการ฿นผนพัฒนาปี 2559 จ้านวน 330 ครงการ
ผลการด้านินงานตามผนทีได้านินการเดຌ จ้านวน 147 ครงการ คิดป็น 44.55 ั
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนาครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ559 – โ5ๆ1ี มีจำนวน แเ ยุทธศำสตร์ จำนวนครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ป โ559 มีจำนวน 330 ครงกำร นำมำบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ559
จำนวน แ87 ครงกำร
ระดับผลสัมฤทธิ์฿นการน้าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ้าปี โ559
คิดป็นรຌอยละ 56.67
3. การบิกจายงบประมาณตามครงการ
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมผนพัฒนำสำมป ป 2559 ป็นงิน 82,115,505 บำท
บิกจำยจริง ิเมรวมรำยจำยประจำ/งินอุดหนุนี ป็นงิน 13,679,876.88 บำท
4.ผลการสารวจความพึงพอใจ
ดยกำรจกบบสำรวจควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
จำกกลุมตัวอยำง จำนวน 150 คน ระดับควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภำพรวม สรุปเดຌดงั นีๅ
- ระดับควำมพึงพอ฿จ พอ฿จมำก
คิดป็นรຌอยละ 31.70
- ระดับควำมพึงพอ฿จ พอ฿จ
คิดป็นรຌอยละ 64.60
- ระดับควำมพึงพอ฿จ เมพอ฿จ
คิดป็นรຌอยละ 3.70
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5.ความพึงพอใจตอผลการดานินงานในตละยุทธศาสตร์ ิคะนนตใม 10 คะนนี สรุปเดຌดังนีๅ
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
คะนนควำมพึงพอ฿จฉลี่ย

คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ

7.22
7.23
6.97
7.17
7.31

คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ
คะนนควำมพึงพอ฿จ

7.12
7.13
7.10
7.30
7.25
7.18

สรุปคะนนความพึงพอ฿จตอผลการด้านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ฉลีไย 7.18
6. ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรดำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2559-2561ี ดังนีๅ
แ. จำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ559-โ5ๆ1ี มีจำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำนกำร
ติดตำมละประมินผลผนฯ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ559 มีครงกำรทัๅงหมด 330 ครงกำร งบประมำณ
82ุ115ุ5เ5 บำท ละนำมำจัดตัๅงประมำณรำยจำยประจำป พ.ศ. โ559 จำนวน แ87 ครงกำร งบประมำณ
36ุ684ุ795 บำท ซึไงงบประมำณรำยจำยประจำงบประมำณ พ.ศ. โ559 เมพียงพอ฿นกำรดำนินกำรตำมครงกำร
ทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำนเดຌสนอขຌำผนพัฒนำฯ เดຌครบทุกครงกำร นืไองจำกขຌอจำกัดทำงดຌำนงบประมำณ
โ. กำรดำนินกำรตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ559-โ5ๆ1ี เมสำมำรถดำนินงำนเดຌครบทุกยุทธศำสตร์
กระจุกตัวอยู฿นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี จำนวน 115 ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดำຌ นกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน จำนวน ็้ ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน จำนวน
ใ3 ครงกำร ตำมลำดับ
ใ. จำนวนงบประมำณทีมไ ีจำกัด ทำ฿หຌเมสำมำรถพัฒนำเดຌครบทุกครงกำรตำมควำมตຌองกำรของประชำชน
ทีไสนอขຌำผนพัฒนำฯ
ไ. ประชำชนยังขำดควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ ละผนพัฒนำสำมป ดยจะสังกตเดຌวำ ฿นกำร
สนอครงกำร฿นกำรประชุมประชำคมชุมชน/หมูบຌำน จะสนอครงกำรดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนป็นสวน฿หญ ชน ถนน
เฟฟງำ ทอระบำยนๅำ ประปำ ป็นตຌน ซึไงจะเมคอย฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไน โ ละสนอ
ครงกำรจำนวนมำกกินเป
5. คณะกรรมกำรติดตำมฯ ควรมีกำรดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนอยำงสมไำสมอ รวมทัๅงสนอ
รำยงำนผลละสนอควำมหใน฿หຌผูຌบริหำรทรำบทุกครัๅง
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7. นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ
1. ควรมีกำรวิครำะห์ครงกำรทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำน สนอมำพืไอจัดลำดับควำมสำคัญละควำม
จำป็นรงดวนพืไอบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ดยคำนึงถึงงบประมำณของทศบำลตำบลปรุ฿หญป็นสำคัญ
2. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำสำมปควร฿หຌครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์ ละเมควรสนอครงกำรขຌำ
ผนพัฒนำฯ มำกกินเป ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำละกຌเขปัญหำของชุมชนเดຌครบถຌวนทุกดຌำนละสอดคลຌองกับ
งบประมำณของทศบำล
3. ควรชีๅจงทำควำมขຌำ฿จกับผูຌนำทຌองทีไ ผูຌนำชุมชน ละประชำชน฿หຌขຌำ฿จถึงควำมสำคัญ฿นกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ ควำมจำป็นรงดวน ละกำรสนอครงกำรทีไบรรจุขຌำผนพัฒนำสำมป ดย฿หຌคำนึงถึงศักยภำพของ
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ กีไยวกับงบประมำณทีไจะสำมำรถดำนินกำรเดຌ ละพิจำรณำนำครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ของปทีไผำนมำนำมำพิจำรณำทบทวน฿นปถัดเป
4. กำชับตละสวนรำชกำรกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรดำนินงำนทีกไ ำหนดเวຌ รวมทังๅ ฿หຌรำยงำนผลกำรดำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำง
ตอนืไองป็นระยะ

