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ลักษณะทัไวเปของระบบติดตามละประมินผล
ระบบติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือ฿นปัจจุบัน รียกวำ
ผนยุทธศำสตร์ จะสำมำรถติดตำมผนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌเดຌ ดยจะ ปรำกฏ฿น
รู ป บบของรำยงำน฿นทุ ก ช ว งของผนยุ ท ธศำสตร์ ดยขຌ อ มู ล ทีไ เ ดຌ จ ะถู ก ส ง เปยั ง หน ว ยติ ด ตำมละ
ประมินผล หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึไงเดຌก องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัด ทีไจะป็นศูนย์กลำง฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละจำกกำรประมินผล รวมตลอดจน
ป็นศูนย์กลำง฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล฿นภำพรวมของจังหวัด นอกจำกนีๅยังทำหนຌำทีไป็น ระบบสัญญำณตือน
ภัยลวงหนຌำ (Early Warning System) วำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนยุทธศำสตร์ทีไดีหรือเมอยำงเร
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถดำนินกำรเดຌตำมผนทีไกำหนดเวຌพียง฿ด กำรดำนินกำรตำมผนทีไ
กิดขึๅนป็นอยำงเร พืไอประยชน์ตอกำรปรับปรุง฿หຌผลบรรลุผลเดຌ฿นทุกชวงของผนตอเป฿นอนำคต
การติดตาม
ป็นขัๅนตอน฿นกำรตรวจสอบผลกำรดำนินกำรของผนงำนครงกำร ตำมผนพัฒนำสำมปวำเดຌ
ปฏิบัติตำมขัๅนตอนกิจกรรมทีไกำหนดเวຌ฿นผนงำนครงกำรหรือเมมี กำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพ
หรือเมละอยู฿นระยะวลำ งบประมำณทีไ฿ชຌ฿นกำรดำนินกำรตำมทีไกำหนดเวຌหรือเมพืไอป็นขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌ
ตนอง ผูຌบังคับบัญชำ ตลอดจนผูຌรับผิดชอบผนงำนครงกำรทุกระดับ พืไอ฿หຌคำนะนำชวยหลือ กຌเข
อำนวยควำมสะดวก ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกำรดำนินงำนตำมผนงำน/ครงกำร บรรลุปງำหมำยทีไกำหนดเวຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ
การประมินผล
ป็นขัๅนตอนกำรตรวจสอบควำมกຌำวหนຌำของผนงำนครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์
ของผนงำนครงกำรวำมีมำกนຌอยพียง฿ด มืไอปรียบทียบกับกณฑ์ทีไ กำหนดขึๅน กำรประมินผลจึงป็น
กระบวนกำรบงชีๅถึงคุณคำของผนงำนครงกำร วำเดຌผลตำมวัตถุประสงค์ของผนงำนครงกำรนัๅนหรือเม
พียง฿ด

วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลผน

โ.แ พืไอ฿หຌกำรติดตำมละกำรประมินผลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ
โ.โ พืไอ฿หຌทรำบปัญหำละอุปสรรค฿นกำรปฏิบัติงำน ซึไงจะนำเปสูกำรปรับปรุงกำรดำนินงำน
฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน
โ.ใ พืไอ฿หຌทรำบสัมฤทธิผลดยรวมของผนพัฒนำทศบำล ละนำขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอชีๅนะก
ผูຌบริหำร฿นกำรจัดทำผนพัฒนำปตอเป

ความสาคัญของการติดตาม

กำรติดตำมป็นครืไองมือทีไจำป็น฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของครงกำรทีไดำนินกำรอยูหำก
เมมีระบบติดตำมของครงกำรลຌว ยอมสงผล฿หຌกิดควำมลำชຌำ฿นกำรดำนินงำน฿หຌลุลวง คำ฿ชຌจำยครงกำรสูง
กินกวำทีไกำหนดเวຌ กลุมปງำหมำยหลักของครงกำรเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอยกวำทีไควรจะป็น กิด
ปัญหำ฿นกำรควบคุมคุณภำพของกำรดำนินงำน สียวลำ฿นกำรตรวจสอบควำมขัดยຌง฿นกำรปฏิบัติงำน
ภำย฿นหนวยงำนหรือระหวำงหนวยงำนกับกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับประยชน์จำกครงกำร ฿นทำงตรงกันขຌำมหำก
ครงกำรมีระบบติดตำมทีไดีลຌวจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร฿ชຌตຌนทุน (Cost–effective) ดำนินงำนตำงโ
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ยกตัวอยำงชนกำรระบุปัญหำทีไกิดขึๅน฿นครงกำรละกำรสนอนวทำงกຌปัญหำกำรติดตำมควำมสำมำรถ฿น
กำรขຌำถึงครงกำรของกลุมปງำหมำย กำรติดตำมประสิทธิภำพ฿นกำรดำนินงำนของสวนตำงโ฿นครงกำรละ
กำรสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรดำนินงำน

ความสาคัญของการประมินผล

กำรประมินผลนัๅน ป็นสิไงหนึไงทีไจำป็นสำหรับกำรดำนินกำร ชนดียวกับกำรติดตำม พรำะผลทีไ
เดຌจำกกำรประมินจะ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง กຌเข กำรขยำยขอบขต หรือกำรยุติกำรดำนินกำร ซึไงขึๅนอยูกับ
วัตถุประสงค์ของกำรประมิน กำรประมินผลผนงำนจึงป็นสิไงทีไจะบงชีๅวำผนงำนทีไกำหนดเวຌ เดຌมีกำรปฏิบัติ
หรือเม อยำงเร อันป็นตัวชีๅวัดวำผนหรือครงกำรทีไเดຌดำนินกำรเปลຌวนัๅน ฿หຌผลป็นอยำงเร นำเปสู
ควำมสำรใจตำมผนงำนทีไกำหนดเวຌหรือเม อีกทัๅงกำรติดตำมละประมินผลยังป็นกำรตรวจสอบ วำมีควำม
สอดคลຌองกับกำร฿ชຌทรัพยำกร (งบประมำณ) พียง฿ด ซึไงผลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผล ถือป็นขຌอมูล
ยຌอนกลับ (Feedback) ทีไสำมำรถนำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละกำรตัดสิน฿จตอเป นอกจำกนีๅ กำรประมินผลยัง
ถือป็นกระบวนกำรตัดสินคุณคำ ละกำรตัดสิน฿จอยำงมีหลักกณฑ์ดย฿ชຌขຌอมูลทีไกใบรวบรวมอยำงป็นระบบ
มีควำมทีไยงตรง ชืไอถือเดຌ
กรอบนวคิดในการวางระบบติดตามละประมินผล จุดริไมตຌนของระบบกำรติดตำมริไมจำก
กำรเดຌรับทรัพยำกรซึไงป็นปัจจัยนำขຌำ เดຌก ผนปฏิบัติกำร / งบประมำณ / บุคลำกร ละทรัพยำกรอืไนโ
พืไ อ ด ำนิ น งำนดยมุ ง ป็ น กำรติ ด ตำมควำมกຌ ำ วหนຌ ำ ของผลกำรด ำนิ น งำนมืไ อ ที ย บกั บ วลำ ิInput
monitoringี ละกำรติ ด ตำมควำมกຌ ำ วหนຌ ำ ของผลกำรดำนิ น งำนมืไ อ ที ย บกั บ ปງ ำ หมำยทีไ ก ำหนดเวຌ
(performance monitoring) กำรวำงระบบติดตำม฿นทีไนีๅจึงป็นกำรสรຌำงระบบพืไอทีไจะนำเปสูกำรปรับปรุง
กຌเข฿นชิงกำรบริหำรผน พืไอ฿หຌงำนดำนินตอเปจนจบตำมวลำ ละยังจะมีระบบประมินผลมำประมินวำ
มืไอผลทีไกิดขึๅนทัๅง฿นสวนของผลผลิต (output) ละผลลัพธ์ (outcome) วำป็นเปตำมทีไตัๅงปງำหมำยหรือ
ป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌลวงหนຌำพียง฿ด อยำงเรกใดี ระบบติดตำมละประมินผล จะเดຌรับ
ผลกระทบจำกกำรจัดทำผนปฏิบัติกำร นัไนคือ ถຌำเดຌผนปฏิบัติกำรทีไสอดคลຌองละอืๅอตอกำรติดตำมละ
ประมินผล กใจะทำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลทำหนຌำทีไของระบบเปเดຌ หำกตผนเมอืๅอตอกำรติดตำม
ชน ขำดควำมชัดจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมดยเมเดຌยึดผนปฏิบัติกำร ฯลฯ กใอำจทำ฿หຌระบบติดตำมละ
ประมินผลดยรวมมีปัญหำเดຌ

การประมินผลจะดานินการ 3 วิธี คือ

วิธีกำรทีไ แ จะ฿ชຌรู ป บบประมิน ควำมพึ งพอ฿จของประชำชนหรื อผูຌ ทีไ กีไยวขຌองกั บ ครงกำร
พืไอ฿หຌทรำบผลกำรดำนินงำนป็นชนเร ควรมีกำรปรับปรุงกຌเข฿นกิจกรรม฿ดบຌ ำง ตำมขຌอสนอนะซึไงจะ
ดำนินกำรกับทุกครงกำร
วิธีกำรทีไ โ คือกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรดำนินงำนทศบำลตำบลปรุ
฿หญ ตำมบบทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนกำหนด฿หຌ บงป็น โ บบ คือ
แี ประมินควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอ฿จมำก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ
โี ประมินควำมพึงพอ฿จตอกำรดำนินงำน฿นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ดຌำนตำงโ ดย฿หຌคะนน
ตัๅงต แ ถึง แเ ดยกำรสุ มตัวอย ำงจำกประชำกร฿นขตพืๅนทีไ สรุ ปป็ นขຌอมูลน ำสนอผูຌ บริ หำร ป็ นขຌอมู ล
ตัดสิน฿จกำหนดนวทำงกำรพัฒนำ นยบำย ผนงำนครงกำรตำงโ ตอเป
วิธีกำรทีไ ใ จะป็นกำรรำยงำนควำมกຌำวหนຌำละกำหนด฿นรืไองของกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณวำมี
กำร฿ชຌจำยงินงบประมำณเปทำเร฿นกำรประชุมทุกครัๅง
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ระยะวลาในการติดตามละประมินผล

กำรติดตำมผลกำรดำนินงำน จะดำนินกำรประมินผลผนพัฒ นำทุก 3 ดือนของปงบประมำณ
นัๅน จะมีกำรติดตำมประมินผล 2 ครัๅง/ป หรือขณะดำนินกำรพืไอประมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคตำง โ
พืไอปรับ ปรุงนวทำงกำรดำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำกำหนด บรรลุปງำหมำยทีไวำงเวຌ ละติดตำม
ครงกำรหลังลຌวสรใจ พืไอสรุปผลสำรใจของครงกำร สวนกำรประมินผลกำรดำนินงำนหลังสิๅนปงบประมำณ
ทัๅ ง นีๅ ตຌ อ งลຌ ว สรใ จ ภำย฿นดื อ นตุ ล ำคม พืไ อ สรุ ป น ำสนอผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น สภำทศบำลต ำบลปรุ ฿ หญ
คณะกรรมกำรพั ฒ นำทศบำลต ำบลปรุ ฿ หญ ละปຂ ด ประกำศ฿หຌ ป ระชำชนทรำบ พืไอ สรຌ ำงกระบวนกำร
ตรวจสอบ฿หຌกิดควำมปรง฿ส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรทีไดี฿นทีไสุด

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอนในการดานินการ ดังนีๅ
ขัๅน ตอนทีไ แ คณะกรรมกำรติดตำมละประมิน ผลผนพัฒ นำทຌองถิไนรว มประชุมพืไอ
กำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ผนพัฒนำสำม
ปละประมินผลครงกำรพัฒนำผนสำมป ดังนีๅ
แ.แ กำรกำหนดกรอบ นวทำง ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
อำจกำหนดนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ดังนีๅ
ิแี ควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศำสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไกำหนด
ิโี ควำมพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยำกรพืไอกำรดำนินกิจกรรมของหนวยงำน
ิใี ควำมกຌ ำ วหนຌ ำ ิProgressี กิ จ กรรมทีไ ก ำหนดเวຌ ต ำมผน ดยมี ก ำรติ ด ตำมผล
ิMonitoringี
ิไี ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี
ป็น กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำงผลผลิตกับ
ทรัพยำกรทีไ฿ชຌดยมีกำรประมินประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี
ิ5ี ประสิทธิผล ิEffetivenessี ป็นกำรศึกษำถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี
(6) ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ป็นกำรประมินผลประยชน์ทีไกิด
จำกกำรทำกิจกรรมทีไมีตอกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับบริกำร ละกำรประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจำกกิจกรรม
(7) กำรประมินผลกระทบป็นกำรศึกษำผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี
คณะกรรมกำรติดตำมละประมิน ผลผนพัฒ นำทຌองถิไน อำจน ำนวทำงทัๅงหมดทีไ
กำหนดมำ฿ชຌหรืออำจลือก฿ชຌ฿นบำงนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละ
ผนสำมป กใ เ ดຌ ดยอย ำ งนຌ อ ยตຌ อ งสำมำรถประมิ น ควำมสอดคลຌ อ งละสำมำรถวั ด ควำมส ำรใ จ หรื อ
ควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละผนพัฒนำสำมปเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ จะ
พิจำรณำ
แ.โ กำรกำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำตำม
ผนพัฒนำสำมป อำจกำหนดนวทำง ดังนีๅ
ิแี กำรประมินผลกระบวนกำร ิProcess Evaluationี หรือ กำรประมิน
ประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี
ิโี กำรประมินผลครงกำร ิProject Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิผล
ิEffectiveness Evaluationี
ิใี กำรประมินผลกระทบ ิImpact Evaluationี
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ขัๅนตอนทีไ โ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนดำนินกำรติดตำม
ละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไกำหนด
ดยสำมำรถติดตำมละประมินผล เดຌตลอดระยะวลำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ขัๅนตอนทีไ ใ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนดำนินกำรติดตำม
ละประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไกำหนด ดยสำมำรถ
ติดตำมละประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนดำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ
ขัๅน ตอนทีไ ไ รำยงำนผลละสนอควำมหใ น ซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ผนพัฒนำสำมป ละผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำ
สำมปตอผูຌบริหำรทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌ องถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละ
คณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัด พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌ
ประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละสองครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละดือนตุลำคม
ขัๅนตอนทีไ 5 คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนอำจ฿หຌควำมหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ละ
ครงกำรพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน
ละคณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัดเดຌ

องค์ประกอบของระบบการติดตามละประมินผล

ระบบของกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลผนกำรพั ฒ นำทຌ อ งถิไ น ครัๅ ง นีๅ ประกอบเปดຌ ว ย
องค์ประกอบ ใ สวนหลัก คือ สวนของปัจจัยนำขຌำ (Input) สวนของกระบวนกำรติดตำม (Process) ละ
สวนของกำรประมินผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึไงสำมำรถอธิบำยรำยละอียดเดຌ ดังนีๅ
แ. สวนปัจจัยนาขຌา (Input) คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง มี พืไอนำขຌำ
สูระบบติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อันเดຌก ผนยุทธศำสตร์ ผูຌประมิน ผูຌ
ถูกประมิน ละครืไองมือ฿นกำรประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไนทีไมีอยูลຌวจะถูกสงขຌำสูองค์กำร
บริหำรสวนจังหวัด ซึไงป็น หนวยติดตำมละประมินผล ิM&E UNIT) พืไอป็นกำรรวบรวมฐำน ขຌอมูลของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงจังหวัดเวຌดยบทบำทของ M&E UNIT ตอปัจจัยนำขຌำกใคือ กำรป็นผูຌวิครำะห์
ผนยุทธศำสตร์ ซึไงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยตนอง
ครัๅงนีๅ เดຌก บบรำยงำนบบทีไ แ บบชวยกำกับกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นกำรทบทวนวำกำรจัดทำผนเดຌ฿ชຌกระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือ อยำงเร
โ. สวนของกระบวนการติดตาม ิProcess) คือ ชวงของกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์
ของทຌองถิไน ทัๅง฿นระดับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบล ซึไงเดຌกำหนดป็น
กำรติดตำมรำยเตรมำสคือ เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม-ธันวำคมี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-มีนำคมี เตรมำสทีไ ใ
ิมษำยน-มิถุนำยนี ละเตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม-กัน ยำยนี ฿นตล ะป ดยกำรติดตำมดังกล ำว ป็นกำร
ติดตำมผลขัๅนกลำง ิIR หรือ Intermediate Resultี ของผนยุทธศำสตร์วำป็นเปตำมผนยุทธศำสตร์ของ
ทຌองถิไนทีไเดຌกำหนดเวຌหรือเม
฿นรูปบบของกำรรำยงำนขຌำสูสวนกลำง ดยมีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด
ป็นหนวย฿นกำรประสำนผนทຌองถิไน฿นระดับจังหวัด ซึไง฿นกำรติดตำม฿นขัๅนตอนนีๅป็นชวงทีไทำ฿หຌทรำบวำ
ผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌดีหรือเม สำมำรถวัดเดຌจริงหรือปลำ นอกจำกนีๅ กำรติดตำม฿นทุกชวงของผน
ยังสำมำรถป็น สัญญำณตือนภัยลวงหนຌำ (Early Warning Systemี วำผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌกำหนดเวຌ
สำมำรถเปตำมปງำหมำยทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม พืไอ฿หຌบุคลำกรทีไกีไยวขຌองสำมำรถระดมควำมคิด฿นกำรปรับปลีไยน
วิธีกำรดำนินงำนทีไจะสำมำรถนำเปสูกำรบรรลุผนทีไกำหนดเวຌเดຌ ซึไง กำรรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรำยงำนสู
M&E Unit หรือองค์กำรบริหำรส วนจังหวัดนีๅ ดยกำรติดตำมครัๅงนีๅ ครืไ องมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำร
ดำนินงำนเดຌก บบรำยงำนบบทีไ โ บบติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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ซึไงประกอบดຌวยกำรติดตำมกำรดำนินกำรของครงกำรละกำรปลีไยนปลงครงกำร กำรติดตำมกำร฿ชຌจำย
งบประมำณ กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำรดำนินงำน
ใ. สวนของการประมินผลลัพธ์ ิOutput, Goalี ป็นกำรติดตำมผลชวงสุดทຌำยหรืออำจถูก
รียกวำ กำรประมินผนยุทธศำสตร์  ซึไงจะเดຌสดง฿หຌหในวำมืไอสิๅนสุดกำรดำนินงำนของผนยุทธศำสตร์
ทีไผำนมำ฿นตละป ผลทีไกิดขึๅนป็นเปตำมปງำหมำยทีไเดຌกำหนดเวຌหรือเม รวมทัๅงจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำม
ผนยุทธศำสตร์เปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด พืไอป็นหนวย฿นกำรรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอ
ป็ น ประยชน์ ส ำหรั บ บุ คลำกร หน ว ยงำน ละองค์กรทีไกีไยวขຌองเดຌ ละป็ นหลั กฐำน฿นกำรพัฒ นำผน
ยุทธศำสตร์ของทຌองถิไน฿นผนตอเป฿นอนำคต ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผลลัพธ์ เดຌก
1. บบรำยงำนบบทีไ ใ/แ บบประมินผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์
2. บบรำยงำนบบทีไ ใ/โ บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอผลกำรดำนินงำนของ
ทศบำล฿นภำพรวม
3. บบรำยงำนบบทีไ ใ/ใ บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอกำรดำนินงำน฿นต
ละยุทธศำสตร์

บบการติดตามละประมินผล

บบรายงาน
ประมินผล
บบประมินผลผนฯ
ิInputี

บบทีไ แ
กำรประมินกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

บบติดตามผน ฯ
ิProcessี

บบประมินผลผนฯ
ิOutputี

บบทีไ โ
บบติดตำมละประมินผลกำรดำนิน
งำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

บบทีไ ใ/แ
บบประมินผลกำรดำนินงำน
ตำมผนยุทธศำสตร์

บบทีไ ใ/โ
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของ
องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม

บบทีไ ใ/ใ
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
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บบกำรติดตำมละประมินผล มีวัตถุประสงค์ ขัๅนตอน วิธีกำร ละองค์ประกอบตำง โ คือ
 บบทีไ แ การชวยกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นครืไองมือสำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประมินตนองละสำหรับองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี ฿ชຌ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละทຌองถิไนวำมีกำรดำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอน
กำรจัดทำผนยุทธศำสตร์วำมีกำรดำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอนกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์ทีไถูกตຌองหรือเม ดย
จะทำกำรประมินละรำยงำนทุก โ ครัๅง หลังจำกทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์
ลຌว
 บบทีไ โ บบติดตามผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
บบติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรำยเตรมำส ป็ นครืไองมือหนึไงทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน สำมำรถนำเป฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนด ดยมีประดใน฿นกำรติดตำม โ ประดใน คือ
(1) กำรติดตำมผลกำรดำนินงำน ละกำรบิกจำยงบประมำณตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป
(2) ผลกำรดำนินงำน ละบิกจำยงบประมำณ ตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ
ผลประยชน์
1) ป็นครืไองมือสำหรับมืองพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ
฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป ละครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ
พืไอ฿หຌรับทรำบถึงสถำนกำรณ์฿นกำรดำนินงำนวำผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนด สำมำรถป็นเปตำมปງำหมำยทีไ
กำหนดหรือเม
2) ป็นครืไองมือสำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and
Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภำพรวม
ระยะวลาในการติดตาม
รำยเตรมำส ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม

 บบทีไ ใ บบทีไ ใ/แ บบประมินผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์
บบติดตำมผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ป็นครืไองมือ฿นกำรประมินผลกำรดำนินงำนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตำมยุทธศำสตร์ทีไกำหนด ดยมีประดใน฿นกำรประมิน ใ สวน คือ
1) ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
2) ควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌอง฿นตละยุทธศำสตร์
3) กำรปลีไยนปลงของชุมชนตำมตัวชีๅวัดทีไลือก
ผลประยชน์
1) ป็นครืไองมือสำหรับมืองพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ
฿นกำรประมินผลกำรดำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ทีไกำหนดเวຌ ิOutputี
2) ป็นครืไองมือสำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and
Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภำพรวม ิOutcome and Impactี
ระยะวลาในการติดตาม
รำยเตรมำส ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม
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 บบทีไ ใ/โ บบประมินความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนในภาพรวม
ป็นครืไองมือสำหรับ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กร ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนผูຌทีไกีไยวขຌองตอผลกำร
ดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม
ระยะวลาในการจัดกใบ
กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอประมินองค์กร฿นตละป โ กใบขຌอมูลปละ แ ครัๅง หลัง
สิๅนสุดปงบประมำณ
องค์ประกอบของบบ
บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม ประกอบเป
ดຌวยนืๅอหำทีไสำคัญ โ สวนคือ
สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป
สวนทีไ โ ความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในภาพรวม
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

 บบทีไ ใ /ใ บบประมินความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนในตละยุทธศาสตร์
ป็นครืไองมือสำหรับ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริหำรสวนตำบลทีไจะนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กร฿นตละยุทธศำสตร์ พืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชน
ผูຌทีไกีไยวขຌองตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
ระยะวลาในการจัดกใบ
กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌกีไยวขຌองพืไอประมินองค์กร฿นตละป
องค์ประกอบของบบ
บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
ประกอบเปดຌวยนืๅอหำทีไสำคัญ โ สวนคือ
สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป
สวนทีไ โ ความพึงพอใจตอผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม
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4)
5)
6)
7)
8)

มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ
มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนตรวจสอบกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม
กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด
ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน
ผลประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประมินผล
ระบียบกระทรวงมหำดเทยวำวำดຌวยกำรจัดทำผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.โ5ไ่ ละ
ทีไกຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559
หมวด ๆ กำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ขຌ อ โ่ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น ต ง ตัๅ ง คณะกรรมกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลผนพั ฒ นำทຌ อ งถิไ น
ประกอบดຌวย
(1) สมำชิกสภำทຌองถิไนทีไสภำทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสำมคน
(2) ผูຌทนประชำคมทຌองถิไนทีไประชำคมทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
(3) ผูຌทนหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหนຌำสวนกำรบริหำรทีไคัดลือกกันองจำนวนสองคน
(5) ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจำนวนสองคน
ดย฿หຌคณะกรรมกำรลือกกรรมกำรหนึไงคนทำหนຌำทีไประธำนคณะกรรมกำร ละกรรมกำรอีกหนึไงคนทำ
หนຌำทีไลขำนุกำรของคณะกรรมกำร กรรมกำรตำมขຌอ โ่ ฿หຌมีวำระอยู฿นตำหนงครำวละสองปลละอำจ
เดຌรับกำรคัดลือกอีกเดຌ
ขຌอ โ้ คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนมีอำนำจหนຌำทีไ ดังนีๅ
(1) กำหนดนวทำง วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ิโี ดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ิใี รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำร
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน ละคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกำศผล กำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบ฿นทีไปຂดผยภำย฿นสิบหຌำวัน นับตวันรำยงำนผล
ละสนอควำมหในดังกลำวละตຌองปຂดประกำศเวຌป็นระยะวลำเมนຌอยกวำสำมสิบวัน ดยอยำงนຌอยปละสอง
ครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละภำย฿นดือนตุลำคมของทุกป
ิไี ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร
ขຌอ ใเ องค์กรปกครองสว นทຌองถิไนอำจมอบ฿หຌหนว ยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำนินกำรหรื อรว ม
ดำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำเดຌดยมีขัๅนตอนกำรดำนินกำร ดังนีๅ
ิแี คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนจัดทำรำงขຌอกำหนด ขอบขำย
ละรำยละอียดของงำนทีไมอบหมำย฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำนินกำร พืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน
ิโี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติขຌอกำหนด ขอบขำยละรำยละอียดของงำน
ิใี หนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำนินกำรหรือรวมดำนินกำรติดตำมละประมินผล
ิไี ฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกทีไดำนินกำรหรือรวมดำนินกำรติดตำมละประมินผล
รำยงำนผลกำรดำนินกำรซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลตอคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลพืไอ
ประมินผลกำรรำยงำนผล สนอควำมหในตอผูຌบริหำรทຌองถิไน
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ิ5ี ผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอผลกำรติดตำมละประมินผลตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำ
ทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยปຂดผยเมຌนຌอย
กวำสำมสิบวัน
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบล
ปรุ฿หญ ตำมคำสัไงทศบำลตำบลปรุ฿หญ ทีไ แใ็/โ55้ ลงวันทีไ ้ กุมภำพันธ์ โ55้ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมกำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ุ คำสัไงทศบำลตำบลปรุ฿หญ ทีไ ๆ่5/โ55้ ลงวันทีไ แ
กรกฎำคม โ55้ รืไอง ปลีไยนปลงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ
ิฉพำะรำยี ละคำสัไงทศบำลตำบลปรุ฿หญ ทีไ แ่ใ/โ55้ ลงวันทีไ โใ กุมภำพันธ์ โ55้ รืไอง ตงตัๅง
ประธำนละลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ประกอบดຌวย
1. ผูຌอำนวยกำรกองชำง
ประธำน
2. นำงพใญพยงค์ ประสงค์หิงษ์
รองประธำนสภำทศบำล กรรมกำร
3. นำยวิสูตร ตำลพลกรัง
สมำชิกสภำทศบำล
กรรมกำร
4. นำยอุดม สินปรุ
สมำชิกสภำทศบำล
กรรมกำร
5. นำยศักดิ์รพี ประสงค์หิงษ์
ผูຌทนประชำคมตำบล กรรมกำร
6. นำยวิษณุ ตำลพลกรัง
ผูຌทนประชำคมตำบล กรรมกำร
7. นำงสำวสมพิศ สุหรำย
ผูຌทนหนวยงำน
กรรมกำร
8. นำงจำลอง ตัๅงชูวงศ์
ผูຌทนหนวยงำน
กรรมกำร
9. รืออำกำศตรี บรรพต รุงสวำง
ผูຌทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
10. นำงฉวีวรรณ ชมสน
ผูຌทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
11. หัวหนຌำสำนักปลัดทศบำล
กรรมกำร/ลขำนุกำร
ละคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌกำหนดนวทำง
ละวิธีกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ ดังนีๅ
1. ฿หຌทุกสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนติดตำมผนงำน / ครงกำรทีไตัๅงงบประมำณ
เวຌตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำป ป็นรำยเตรมำส กำหนดเวຌ ไ เตรมำส ฿นรอบป คือ
เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม – ธันวำคมี
เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม – มีนำคมี
เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน – มิถุนำยนี
เตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม – กันยำยนี
2. นำผลกำรดำนินงำน฿นผนพัฒนำทຌองถิไนปทีไดำนินกำรนำมำสรุปครงกำรทีไดำนินกำร
จริงจำกครงกำรทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนำสำมปวำมีกำรดำนินกำรจริงกีไครงกำรละคิดป็นรຌอยละทำเร
3. ฿หຌ มีกำรส ำรวจบบประมิน ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนของประชำชน฿นขต
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ ปละ 1 ครัๅง ดย฿ชຌบบประมินตำมคูมือกำรติดตำมละประมินผลกำรจัดทำละปลง
ผนเปสูกำรปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ไ. รำยงำนผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ดยรำยงำนผล
ละสนอควำมหใ น ซึไ ง เดຌ จ ำกกำรติ ด ตำมละประมิ น ผลผนพั ฒ นำต อ สภำทຌ อ งถิไ น ผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น
คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไ น ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไน
ทรำบ อยำงนຌอยปละสองครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละตุลำคมของทุกป
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ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในชวงสามปี

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำ฿นชวงสำมป ระหวำงป พ.ศ. โ560 – โ5ๆ2 ของทศบำล
ตำบลปรุ฿หญ ซึไงเดຌกำหนดยุทธศำสตร์฿นกำรพัฒนำพืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ประสบควำมสำรใจ ดย฿หຌควำมสำคัญ฿น
กำรพัฒนำควบคูกันเปทุกดຌำน ตกำรพัฒนำ฿นรืไองของครงสรຌำงพืๅนฐำนจะมีสัดสวนมำกกวำดຌำนอืไน นืไองจำก
ป็นผลจำกกำรประชำคมทีไสนอควำมตຌองกำรขຌำมำป็นจำนวนมำก ตกำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไนกใจะมีกำรพัฒนำ฿หຌ
พิไมขึๅนละ฿หຌครบทุกดຌำน

แ. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทຌองถิไน ิVISIONี

ทศบำลตำบลปรุ฿หญ เดຌกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พืไอป็นสภำพกำรณ์฿นอุดมคติซึไงป็นจุดหมำยละ
ปรำรถนำ คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅนหรือบรรลุผล฿นอนำคตขຌำงหนຌำ ตำบลปรุ฿หญป็นตำบลขนำดลใกทีไมีประชำชน
สวน฿หญพักอำศัยอยูหนำนนละสงบสุข ละคำดกำรณ์วำ฿นอนำคตตຌองป็นชุมชนทีไสงบสุขนำอยูอำศัยละมี
ทัศนียภำพละสิไงวดลຌอมดี จึงเดຌกำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคตดังนีๅ

“ประตูสู่อีสาน บริการลิศลๅ้า ล้านๅ้าธรรมชาติ พืๅนทีไราบกษตรกรรม ชัๅนน้าสนาม
ซีกมส์”

2. พันธกิจ (MISSION)

ทศบาลตาบลปรุใหญ จึงกาหนดพันธกิจเวຌดังนีๅ
พันธกิจทีไ แ พัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน ระบบสำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿หຌเดຌ
มำตรฐำน ละทัไวถึง
พันธกิจทีไ โ พัฒนำละสงสริมคุณภำพชีวิต ดใก ยำวชน สตรี คนพิกำร ผูຌสูงอำยุ ละคน
ดຌอยอกำส
พันธกิจทีไ ใ สงสริมละสนับสนุนดຌำนกำรศึกษำกดใก ยำวชน ประชำชน ทุกระดับ฿หຌ
พัฒนำกำรรียนรูຌตลอดวลำ
พันธกิจทีไ 4 จัด฿หຌมีกำรปງองกันละระงับรคติดตอละละพัฒนำกำรบริกำรดຌำน
สำธำรณสุข ฿หຌครอบคลุมละทัไวถึง
พันธกิจทีไ 5 สงสริมกำรบริหำรจัดกำรละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
พันธกิจทีไ 6 สงสริมศรษฐกิจ พัฒนำกลุมอำชีพ ฿หຌดำนินชีวิตตำมนวปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง
พันธกิจทีไ ็ สงสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน
พันธกิจทีไ ่ ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี ิธรรมำภิบำลี

ใ. จุดมุงหมายพืไอการพัฒนา ิGoalsี

ทศบาลตาบลปรุใหญเดຌกาหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาเวຌดังนีๅ
1. กำรคมนำคมขนสงทำงบก สำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿นขตทศบำลมีควำมสะดวกสบำย
ทัไวถึง รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน
2. สงสริมกำรศึกษำ฿หຌป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประพณีละภูมิปัญญำทຌองถิไนดำรงอยูคูทຌองถิไน
4. คุณภำพชีวิตของประชำชน฿นขตทศบำลดี มีอำชีพละรำยเดຌทีไพียงพอตอกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง
5. ประชำชนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอน฿นกำรพัฒนำชุมชนละตนอง
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ๆ. ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมขຌมขใง ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ
ยกระดับควำมป็นอยู฿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. โ55่ – โ56แ ฉบับทบทวนี
วิสัยทัศน์ คราช มืองหลวงหงภาคอีสาน
ินิยำม มืองหลวง หมำยถึง มืองรองรับกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ กำรทองทีไยว ศูนย์กลำง Logistic
อุตสำหกรรม กษตรปรรูปอำหำร มันสำปะหลัง ละพลังงำนสำคัญของประทศ ละสรຌำงสังคมสิไงวดลຌอมทีไมี
คุณภำพ฿หຌครำชป็นมืองนำอยูรองรับประชำคมอำซียนี
ป้าประสงค์รวม
1. พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถกำรขงขันทำงศรษฐกิจ ดยชืไอมยงอุตสำหกรรมละผลผลิตทำงกษตร
บบครบวงจร 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
ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก
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
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3. ปรรูปสินคຌำกษตรป็นพลังงำนทดทนพืไอลดตຌนทุนกำรผลิต
4. พิไมมูลคำกำรทองทีไยวสีขียวละ OTOP กับนิคมอุตสำหกรรมอำหำร ิF.V.ี
ยุทธศาสตร์ทีไ โ ลดความหลืไอมลๅาทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาคราชมืองนาอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไออนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
2. พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลภำวะ
3. พืไอตรียมควำมพรຌอมรองรับสำธำรณภัยตำง โ
นวทางการพัฒนา
1. กำรจัดกำรมืองนำอยูบบบูรณำกำร
2. ฟ้นฟูละพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมสรຌำงมืองสีขียว
3. กำรจัดกำรมลภำวะทำงสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
1. พืไอจัดบริกำรภำครัฐอยำงมีคุณภำพละทำทียม
2. พืไอกຌเขปัญหำละลดผลกระทบจำกควำมดือดรຌอนของประชำชน
3. พืไอควบคุมกำกับละติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ
นวทางการพัฒนา
1. พัฒนำระบบกำรบริกำรละอำนวยกำร กຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน
2. พิไมศักยภำพบุคลำกร ทคนลยี฿หຌมีสมรรถนะสูงทันสมัยพืไอตรียมควำมพรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน
3. พิไมประสิทธิภำพระบบบริหำรงำนจังหวัดกำรวำงผนยุทธศำสตร์ละงบประมำณ

5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัด ิพ.ศ.โ560–
โ562ี

ยุทธศาสตร์ทีไ 1. ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชดาริ
นวทางการพัฒนา
1.1 ประสำนละบริหำรกำรจัดกำรนๅำ ตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวฯ มืไอป
โ5ใ่ พืไอกຌเขละปງองกันปัญหำอุทกภัยอยำงป็นระบบ
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1.โ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅำ สงวนละกใบกักนๅำพืไอกำรกษตร พืไอกำรอุปภค
ละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅำทวมละนๅำลຌง
1.ใ พัฒนำชุมชนละสังคมตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง
ยุทธศาสตร์ทีไ 2. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา
นวทางการพัฒนา
2.แ สงสริมละพัฒนำระบบกำรศึกษำ ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.โ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมี
ทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำซียน
2.ใ สนับสนุน฿หຌมีกำรนำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌป็นครืไองมือละประกอบกำรศึกษำ ป็น
ครืไองมือของชุมชนละประชำชนทัไวเป
2.4 สงสริม฿หຌประชำชนเดຌตรียมควำมพรຌอมละตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรขຌำสูประชำคม
อำซียน฿นทุกดຌำน
2.5 สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ยุทธศาสตร์ทีไ 3. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร
นวทางการพัฒนา
3.แ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชทีไดีมีคุณภำพ สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสำหกรรม กิดพันธุ์
พืช฿หมโ ทีไมีคุณภำพสูงขึๅน ดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำน
ทัๅงภำครัฐละอกชน
3.โ ลดตຌ น ทุ น กำรผลิ ต ละพิไ ม มู ล ค ำ ผลผลิ ต ทำงกำรกษตร ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ผล฿หຌ มี คุ ณ ภำพ มี
มำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
3.ใ สงสริมละพัฒนำครือขำยผูຌนำกำรกษตร อำสำสมัครกำรกษตร
3.4 สงสริมสนับสนุนกำรถนอมละปรรูปสินคຌำทำงกำรกษตร ละพิไมชองทำงตลำด
3.5 สนับสนุนกำรทำกษตรทำงลือกตำมนยบำยศรษฐกิจพอพียง
3.6 สงสริมประชำชน฿นทຌองถิไน฿หຌมีกำรลีๅยงสัตว์ศรษฐกิจ พืไอกำรบริภค พืไอจำหนำยละพืไอกำร
อนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ทีไ 4. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม
นวทางการพัฒนา
4.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌนำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละชุมชน฿หຌขຌมขใง
4.โ สงสริมควำมขຌมขใงชุมชน
4.ใ ส งสริ ม พัฒ นำบทบำทละคุณภำพชีวิ ตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌ สู งอำยุ ผูຌ พิก ำร ดຌอ ยอกำส
ประชำชน ละคุຌมครองสิทธิสรีภำพของประชำชน
4.4 สงสริมพัฒนำคุณภำพละศักยภำพตำมควำมสำมำรถของรงงำน฿นทຌองถิไน
4.5 ปງองกันละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิตละกำรจำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ
4.6 ดำนินกำรครงกำร พืไอ฿หຌบริกำรประชำชน ละรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ละควำมตຌองกำรของ
ประชำชน฿นพืๅนทีไ
4.7 สงสริมละประกำศกียรติคุณผูຌทีไป็นบบอยำงทีไดี ละสรຌำงคุณประยชน์ตอสังคม สรຌำงชืไอสียง
฿หຌกับจังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
นวทางการพัฒนา
5.แ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี
5.โ ส งสริ มละสนั บสนุน ฿หຌ กำรรั กษำพยำบำลประชำชน฿นระดับ ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำน ดย
รวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพตำบล ละหนวยงำน หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง
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5.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับ ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูล
สุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรปງองกันรค กำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละกำร
ขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์
ยุทธศาสตร์ทีไ 6. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
นวทางการพัฒนา
6.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิตพืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
จำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน
6.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง
6.ใ ประสำน สนับสนุน รวมมือกับสวนรำชกำร ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน โ พืไอสนับสนุน
ครืไองมือ ครืไองจักรกล ตลอดจนผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชำนำญ฿นกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
6.ไ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำนสำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌ
ประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ
6.5 ดำนินกำรปรับปรุงระบบขนสง฿นจังหวัดนครรำชสีมำ พืไอกຌเขปัญหำกำรจรำจร ควำมปลอดภัย
ละควำมป็นระบียบ฿นกำร฿หຌบริกำรกประชำชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 7. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
นวทางการพัฒนา
7.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช
พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว
7.โ พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว
ละสิไ ง อ ำนวยควำมสะดวกต ำ งโ พืไ อ กระตุຌ น ศรษฐกิ จ ละสรຌ ำ งรำยเดຌ จ ำกกำรท อ งทีไ ย วของจั ง หวั ด
นครรำชสีมำพิไมขึๅน
7.3 สนับสนุนละสงสริมควำมสำมำรถของผูຌประกอบกำรธุรกิจทองทีไยว ละสรຌำงครือขำย พัฒนำ
คุ ณ ภำพสิ น คຌ ำ ละบริ ก ำร ดยกำรจั บ คู ธุ ร กิ จ พั ฒ นำคุ ณ ภำพสิ น คຌ ำ ละขยำยตลำดสิ น คຌ ำ ทัๅ ง ภำย฿นละ
ตำงประทศ
7.4 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำ ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ รวมถึงกำรสรຌำงควำม
ป็นลิศทำงดຌำนกีฬำ
ยุทธศาสตร์ทีไ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหຌมีประสิทธิภาพคุณภาพ
นวทางการพัฒนา
8.แ ปรับปรุงครงสรຌำงกำรบริหำรงำน พืไอ฿หຌรองรับกำรปฏิบัติภำรกิ จหนຌำทีไ ตำมทีไกฎหมำยกำหนด
อยำงมีประสิทธิภำพ
8.โ นำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร
8.ใ สนั บสนุน บุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌ เดຌรับ กำรศึกษำ อบรม กำรทำวิจัย พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับ
ประสิทธิภำพ กำรทำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคม
อำซียน
8.ไ บู ร ณำกำรกำรจั ดทำผนพัฒ นำทຌองถิไน รว มกัน ระหวำงหน ว ยงำนภำครั ฐ ละอกชน องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน฿นจังหวัดนครรำชสีมำ
8.5 ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรกำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของประชำชน฿น
กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ
8.ๆ พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร
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ยุทธศาสตร์ทีไ 9. ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคงปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
นวทางการพัฒนา
9.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ
9.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿น
กำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย
9.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถำนทีไสำคัญ ดยสรຌำงควำม
อบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน
9.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูตำรวจบຌำน ละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพลรือน
(อปพร.ี ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร
ยุทธศาสตร์ทีไ 10. ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
นวทางการพัฒนา
10.แ พัฒนำฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅำ ลุมนๅำลำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดม
สมบูรณ์
10.โ รณรงค์สรຌำงจิตสำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไน
ทุกระดับ
10.ใ จัดทำระบบกำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล

6. นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารทຌองถิไน

แ. นยบายดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ พรຌอมพัฒนำ ปรับปรุง ละบำรุงรักษำครงสรຌำงพืๅนฐำนสำธำรณูปภค฿หຌก
ประชำชนอย ำงทัไว ถึง ดຌวยควำมหมำะสมละป็น ธรรม ตำมศักยภำพละทรั พยำกรทีไมี พืไออำนวยควำม
สะดวกสบำยละ฿หຌประยชน์กสวนรวม ทัๅงสำมำรถชืไอมยงกับทຌองถิไนขຌำงคียงเดຌอยำงมี คุณภาพ
โ. นยบายดຌานการปกครอง
กำรบริหำรทศบำลฯ จะพัฒนำเดຌตำมวิสัยทัศน์ นัๅน จะนำหลักธรรมำภิบำล มำป็นนวทำงตำมควำม
หมำะสมกอกำสละรืไองนัๅน โ เดຌก
- หลักคุณธรรมยึดมัไนควำมถูกตຌอง ดีงำม มีจรรยำบรรณตำมระบบคุณธรรม ไ หลักคือ ควำมสำมำรถุ
ควำมสมอภำคุ ควำมมัไนคง฿นตำหนงุ ควำมป็นกลำงทำงกำรมือง ดยคำนึงถึงควำมหมำะสมตำมอกำส
ละกรณี
- หลักนิติธรรมยึดมัไน ปฏิบัติตำมกฎหมำย ป็นธรรม สมอภำค ทำทียม เมลือกปฏิบัติ
- หลักควำมคุຌมคำยึดมัไนกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
- หลักควำมปรง฿สสำมำรถตรวจสอบเดຌ มีหตุผลพียงพอ ฿หຌประชำนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูล ดยเม
สงผลกระทบทำงลบตอทศบำลฯ
- หลักกำรมีสวนรวมปຂดอกำส฿หຌทุกภำคสวน สำมำรถสดงควำมคิดหใน รับฟั งควำมคิดหใน ตขอ
สงวนสิทธิ์ทีไจะปฏิบัติตำม พึงอຌำงอิงถึงประยชน์ของสวนรวม
- หลักควำมรับผิดชอบรวมกันยึดมัไนติดตำมผลของกำรทำงำน พรຌอมกຌเขละชีๅจง
ใ. นยบายดຌานศรษฐกิจละสังคม
สงสริมละพัฒนำอำชีพของประชำชน ดยจัดฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌสรຌำงอำชีพตำมควำมตຌอ งกำรละ
ควำมถนัดของประชำชนอยำงยัไงยืน ตำมศักยภำพของ ทศบำลฯ พืไอสรຌำงรำยเดຌละพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌดีขึๅน
ทันควำมปลีไยนปลงของบຌำนมืองละสอดคลຌองกับประชำคมอำซียน ฿นภำยภำคหนຌำละสงสริมกำรรียนรูຌ
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ละกำร฿ชຌทคนลยีอยำงหมำะสม฿หຌกทุกพศทุกวัย ภำย฿ตຌ พระรำชดำรัสของพระบำทสมดใจพระ
จຌำอยูหัว ฯ รืไอง ศรษฐกิจพอพียง
ิภำย฿ตຌกรอบนวคิดพอประมำณ มีหตุผลละมีภูมิคุຌมกัน บนงืไอนเขควำมสมดุลยัไงยืน ละควำมรูຌคู
คุณธรรมี
สริมสรຌำงควำมรักควำมขຌำ฿จตอกัน฿นรืไอง รูຌรักสามัคคี ฿หຌกประชำชนละทุกภำคสวน พืไอ฿หຌมี
ทัศนคติทีไดีตอกำรอยูรวมกัน รวมกันพัฒนำ฿หຌดีขึๅน ฿หຌขຌำ฿จควำมคิดตำง ตเมตกยกควำมสำมัคคี ยอมรับ
กติกำของสังคม บนพืๅนฐำนควำมป็นเทย ควำมป็นคนปรุ฿หญ มีควำมรักควำมขຌำ฿จ ดัไงครอบครัวดียวกัน
ทศบำล ฯ จะ฿หຌกำรดูลละพัฒนำ ดใกละยำวชน ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส ดຌวยควำมหวง฿ย อำ
฿จ฿สละอืๅออำทร พืไอ฿หຌปรุ฿หญป็นสังคมทีไนำอยู ละป็นกำรบงบำภำระของครอบครัว ฿หຌควำมป็นอยูทีไดี
ขึๅน
ไ. นยบายดຌานการมือง
กำรบริหำรทศบำล ฯ จะสงสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปเตย อันมีพระมหำกษัตริ ย์ทรงป็น
ประมุขของประทศ ฿หຌกประชำชน พืไอ฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ฿หຌกิด
ควำมขຌำ ฿จ ขຌำ ถึงปั ญหำละควำมตຌองกำร ภำย฿ตຌ ควำมป็ น เปเดຌจ ำกทรั พยำกรทีไ มี ดຌว ยนวคิด ดย
ประชาชน พืไอประชาชน ป็นของประชาชน
สรຌำงผูຌนำชุมชนละ฿หຌ ป็นบบอยำงทีไดีกชุมชน ภำย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌสอดรับกับ
นยบำยดຌ ำ นอืไ น โ ดຌ ว ยตระหนั ก ถึ ง ภำระหนຌ ำ ทีไ พืไ อ ร ว มกั น พั ฒ นำ ปรุ ฿ หญ ฿ หຌ  ป็ น มื อ งน ำ อยู เดຌ อ ย ำ งมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล
5. นยบายดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
ทศบำลฯ สงสริม฿หຌประชำชนตระหนักถึงกำรดูลสุขภำพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌนกำร
สรຌำงภูมิคุຌมกัน ป็ นหลัก ละกำรกຌเขรั กษำควบคูกัน ฿หຌ ควำมสำคัญกับกำรออกกำลังอยำงสมไำสมอ รูຌจั ก
ปງองกันตนองละครอบครัวจำกรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับรคทีไจะมำจำกประชำคมอำซียน ชน
รคทຌำชຌำง
ประชำชนจะเดຌรับทรำบขຌอมูลขำวสำรทีไทຌจริงของปัญหำสิไงวดลຌอม ของทศบำลฯละสิไงวดลຌอม
อืไนโทีไจะ฿หຌผลกระทบตอชีวิตควำมป็นอยู฿นปัจจุบันละ฿นอนำคต พืไอรวมระดมควำมคิด ตรียมกำรวำงผน
กຌเข รับมือละปງองกันปัญหำทีไจะกิดขึๅน ภำย฿ตຌกำรยอมรับของสวนรวม ดยยึดหลัก ปรุใหญนาอยู
6. นยบายดຌานการใหຌบริการ
สงสริม฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใงควำมสำมัคคี สรຌำงครือขำยสำมำรถกระจำยขำวสำรจำกทศบำลฯ สู
ชุมชนละป็นตัวกลำงสงควำมตຌองกำรของประชำชนสูทศบำลฯ อยำงถูกตຌองละรวดรใว
ประชำชนจะสำมำรถขຌำถึงบริกำรตำงโของทศบำลฯ เดຌอย ำงสมอภำค ละมืไอผูຌรับบริกำรมีปัญหำ
฿ดโ ทศบำลฯจะรวมกຌเขปัญหำตำง โ พืไอหำนวทำงทีไกิดประยชน์กทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌองมำกทีไสุด ภำย฿ตຌ
นวคิดทศบำลปรุ฿หญ หวงใย รับใชຌประชาชน
จะนำทคนลยีทีไทัน สมัยละหมำะสมกกำรพัฒนำพืไอประชำชนชำวปรุ฿หญมำ฿ชຌ ฿หຌ กิดควำม
สะดวก รวดรใว ลดขัๅนตอน ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละประหยัดทัๅงวลำละคำ฿ชຌจำย สอดคลຌองกับระบียบละ
กฎหมำย

17

็. นยบายดຌานความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
ทศบำลฯ จะนຌนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน พืไอควำมอยูดี รูຌสึกอบอุน
ละเวຌวำง฿จ จะประสำนงำนละ฿หຌควำมรวมมือกับทุกฝຆำยทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ สรຌำงจิตสำนึกดຌำนควำมป็น
สังคมทีไดี กำรอยูรวมกันบบชุมชนทีไอืๅออำทรกัน จัดอบรม฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ปรับทัศนคติกยำวชนละ
ประชำชนทัไวเป สรຌำงอำสำสมัคร จิตสำธำรณะ ฿หຌมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง ปງองกันดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน ทำ฿หຌปรุ฿หญป็น ขตความปลอดภัย
่. นยบายดຌานการศึกษา
สงสริมกำรศึกษำทุกระดับ ปลู กฝั งกำร฿ฝຆ รูຌ ตัๅงตระดับ อนุ บำลจนถึงผูຌ สูงอำยุ สนั บสนุนกำรศึกษำ
ทำงลือก ฿หຌควำมรวมมือละสรຌำงกิจกรรมรวม กับรงรียนตำงโ฿นขตทศบำล ฯ ละรงรียนอืไน โ ทีไรຌองขอ
ควำมรวมมือ สนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไน กำรอนุรักษ์ทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับประวัติศำสตร์
ทຌองถิไน วัฒนธรรมละประพณี ชน ดนตรีุ ศิลปะุ กีฬำละประพณีตำงโ สงสริม฿หຌประชำชนกิดกำรรีย นรูຌ
ตลอดชีวิต ิlong life learningี ปลูกจิตสำนึกทีไดีตอบຌำนปรุ฿หญ สรຌำงจิตสำธำรณะ ปลูกฝังกำรสียสละพืไอ
สวนรวม ละสนับสนุนกำรศึกษำ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยของรัฐบำล ทะนุบำรุงศำสนำละหลงรียนรูຌตำงโ
฿หຌควำมรวมมืออยำงดีกับ วัดละหลงยึดหนีไยวจิต฿จของคน฿นชุมชน ตำมหลัก บวร บຌำน วัด รงรียน
้. นยบายดຌานการบริหารจัดการ
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรจะยึดปງำหมำยจำกคำวำ ปรุ฿หญนำอยู ป็นหลักบริหำร฿หຌกิดควำมตอนืไอง
ดยจะบงออกป็น โ ดຌำน คือ กำรจัดกำรภำย฿น ละกำรจัดกำรภำยนอก ดยจะคำนึงถึงผลกระทบ ทีไยึด
ประยชน์สวนรวมป็นหลักดຌวยลักษณะอันพึงประสงค์ ประตูสูอีสาน บริการลิศลๅา ลานๅาธรรมชาติ พืๅนทีไราบ
กษตรกรรม ชัๅนนาสนามซีกมส์ 
กำรจัดกำรภำย฿น จะป็นกำรจัดกำรองค์กร ทีไอยูภำย฿ตຌกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง ตำมระบียบวิธีปฏิบัติทีไ
กำหนดเวຌ ภำย฿ตຌอำนำจของผูຌบริหำรทຌองถิไน ทีไสำมำรถสัไงกำรเดຌ ฿หຌควำมดีควำมชอบเดຌ ลงทษเดຌ พืไอ฿หຌ
ดำนินกำรตำมวิสัยทัศน์ทีไเดຌสนอเวຌ ละพรหมวิหำร ไ ิมตตำ กรุณำ มุทิตำละอุบกขำี ดยสอดคลຌองกับ
นยบำยของภำครัฐละรวมมือกับสภำทศบำล
กำรจั ด กำรภำยนอก จะป็ น กำรน ำนยบำยของคณะผูຌ บ ริ ห ำรละนยบำยภำครั ฐ ตลอดจนกำร
ตอบสนองควำมตຌองกำรตำงโของประชำชน สูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชำชนสวน
฿หญ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ควำมปรง฿ส มีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มตตำ สรຌำงสรรค์ละทันตอหตุกำรณ์ ดยยึด
หลัก ขຌาราชการทีไดี ิขຌำ คือผูຌรับ฿ชຌุรำชคือพระรำชำุกำรคืองำนุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ทีไชอบ
ทีไถูกี....
คือคนของพระรำชำทีไทำงำน฿หຌกิดประยชน์ตอบຌำนมือง ละจะสนับสนุน฿หຌมีกำรประมิน฿นทุก โ กิจกรรมทีไ
หในควร พืไอป็นขຌอมูลอຌำงอิงละตรวจสอบ
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7. กรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในการจัดทาผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ56เ-โ56โี
ของทศบาลตาบลปรุใหญ

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ฿นกำรจัดทำผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ560-โ562ี
พืไอนำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบำลตำบลปรุ฿หญ มียุทธศำสตร์หลักทีไจะดำนินกำร฿หຌประสบควำมสำรใจรวม
แเ ยุทธศำสตร์ ละมีนวทำงกำรพัฒนำทศบำลตำบลปรุ฿หญ จำนวน 27 นวทำง ซึไงป็นกำรสนับสนุนกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ มีรำยละอียดดังนีๅ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
แ.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติ
รักษาความปลอดภัยใน ตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน
ชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅำ
แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภัย
แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถำนทีไสำคัญ พืไอสรຌำงควำมอบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน
แ.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูตำรวจบຌำน ละอำสำสมัคร
ปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี พืไอป็นกำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำ
ควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน
โ. ยุทธศาสตร์การสาน
โ.แ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅำ สงวนละกใบกักนๅำพืไอ
ตอนวทางพระราชดาริ กำรกษตร พืไอกำรอุปภคละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅำทวม
ละนๅำลຌง
ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
ใ.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิต
พัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำมจำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรดำรงชีวิต
พืๅนฐาน
อยำงพอพียง
ใ.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนอง
ควำมตຌองกำร ละกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำร
ขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับกำร
ดำรงชีวิตของประชำชน
ใ.ใ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำน
สำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำง
คุຌมคำ
ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวน
ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
ทຌองถิไน ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅำ
อนุรักษ์
ลุมนๅำลำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไ.2 สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง
ละสิไงวดลຌอม
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรจัดทำระบบกำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอย
ละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการทองทีไยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประพณี ละกีฬา

นวทางการพัฒนา
5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละ
ประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสู
กิจกรรมกำรทองทีไยว
5.โ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขัน
กีฬำประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำนจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำม
ป็นลิศทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ
5.3 พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม
รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว ละสิไงอำนวยควำมสะดวกตำงโ พืไอกระตุຌน
ศรษฐกิจ ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัดนครรำชสีมำพิไมขึๅน

6. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา

ๆ.แ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมีทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล
รองรับประชำคมอำซียน
ๆ.โ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

็.แ นำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร พืไอ
็. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการบຌานมือง ฿หຌบริกำรกับประชำชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนยำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของ
ประชำชน ผูຌรับบริกำรป็นสำคัญ
ทีไดี
็.โ สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรทำวิจัย
พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับประสิทธิภำพ กำรทำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำร
บริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคมอำซียน
็.ใ บูรณำกำรกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำน
ภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำง
ประยชน์สูงสุด กประชำชน
็.ไ ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรกำหนดนยบำยละ
ควำมตຌองกำรของประชำชน
็.5 พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพ
ทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌำน
่. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข

่.แ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี
่.2 สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน
฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำร
ปງองกันรคกำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละกำรขຌำ
รับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำร
ทำงกำรพทย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
้. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม

นวทางการพัฒนา
้.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌนำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน
ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌนำกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภำพ
้.โ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี
ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดยกำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละดำนินกำร
฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณพืไอดำนินกำรพัฒนำบทบำทละคุณภำพ
ชีวิตอยำงตอนืไอง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมชำนำญ฿นวิชำชีพทีไ
หมำะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรี
ทัดทียมกับบุคคลทัไวเป
้.ใ ดำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีกำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ
กำรผลิต ละกำรจำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ

แเ. ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการกษตร

แเ.แ ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุง
ผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
แเ.โ สนับสนุนกำรทำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละ
ประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจพอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดย
ขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน
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ปัจจัยนาขຌา
ิInputี

บบทีไ แ

บบชวยกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์
ของทຌองถิไนดยตนอง
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บบทีไ แ การกากับการจัดทาผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทศบาลตาบลปรุใหญ
ประดในการประมิน
สวนทีไ แ คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน
แ. มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
โ. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
ใ. มีกำรจัดประชุมอยำงตอนืไองสมไำสมอ
ไ. มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน
ๆ. มีคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละประชำคมทຌองถิไนพิจำรณำรำงผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สวนทีไ โ การจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
็. มีกำรรวบรวมขຌอมูลละปัญหำสำคัญของทຌองถิไนมำจัดทำฐำนขຌอมูล
่. มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรจัดทำผน
้. มีกำรวิครำะห์ศักยภำพของทຌองถิไนิSWOTี พืไอประมินสถำนภำพกำร
พัฒนำทຌองถิไน
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 2

บบติดตามผลการดานินงาน
ของทศบาลตาบลปรุใหญ
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บบทีไ โ บบติดตามผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจาปี โ560
สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป
แ. ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สวนทีไ โ ผลการดานินงานตามผนพัฒนา ใ ปี

ครัๅงทีไ โ ิรอบดือนตุลำคม 2559 – กันยำยน 2560ี
2. จำนวนครงกำรละงบประมำณตำมผนพัฒนำ ใ ป

ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม

จานวน
33

งบประมาณ
4,215,000

จานวน
22

งบประมาณ
2,410,000

จานวน
13

งบประมาณ
1,620,000

จานวน
68

งบประมาณ
8,245,000

11

5,303,900

3

1,450,000

-

-

14

6,753,900

92

51,384,500

41

11,285,800

1

500,000

134

63,170,300

9

3,180,000

6

500,000

6

500,000

21

4,180,000

10

2,110,000

10

21,750,000

9

1,750,000

29

25,610,000

14

1,730,618

13

1,625,218

13

1,625,218

40

4,981,054

63

10,255,900

25

2,050,000

23

2,020,000

111

14,325,900

11

788,000

11

885,000

11

985,000

33

2,658,000

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร

21

13,356,000

17

2,881,000

17

2,881,000

55

19,118,000

4

770,000

3

170,000

3

170,000

10

1,110,000

รวม

268

93,093,918

151

45,007,018

96

12,051,218

515

150,152,154

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

กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ : พิจำรณำวำผนยุทธศำสตร์นัๅน มีกำรกระจำยของครงกำรละงบประมำณ฿นตละยุทธศำสตร์ป็นอยำงเร มีกำรกระจุกตัวของ
ครงกำรละงบประมำณอยูฉพำะยุทธศำสตร์฿ดยุทธศำสตร์หนึไงหรือเม องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์฿ด

สรุป จำกผนพัฒนำสำมปจะหในวำป พ.ศ. โ5ๆเ ทศบำลตำบลปรุ฿หญ พยำยำมทีไจะ฿หຌมีกำรกระจำยครงกำร
ทุกยุทธศำสตร์ตจะมีกำรกระจุกตัว฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน คือ จำนวน ้โ ครงกำร ป็น
งิน 51,384,500 บำท ซึไงจำนวนครงกำรมีจำนวนมำกกินเป รองลงมำคือยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี จำนวน 63 ครงกำร ป็นงิน 10,255,900 บำท ซึไง฿ชຌงบประมำณมำก ตงบประมำณของทศบำล
ตำบลปรุ฿หญมีจำนวนจำกัด สดง฿หຌหในวำทศบำลตำบลปรุ฿หญ ฿หຌควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน ป็นอันดับ แ ละอันดับ โ คือ ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี ละอันดับ ใ คือ
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน สวนยุทธศำสตร์ทีไเมคอยนຌน เดຌก ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร
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3. จานวนครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปี โ560

ปี โ561

ปี โ562
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

770,000

3

170,000

3

56

17,984,618

51

27,141,218

145

64,083,400

72

63

10,255,900

268

93,093,918

รวม
จานวน
ครงการ

งบ
ประมาณ

170,000

10

1,110,000

50

7,241,218

157

52,367,054

15,645,800

20

2,620,000

237

82,349,200

25

2,050,000

23

2,020,000

111

14,325,900

151

45,007,018

96

12,051,218

515

150,152,154

กณฑ์การพิจารณา : พิจำรณำวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีครงกำรละงบประมำณทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกนຌอยพียง฿ด ถຌำมี
ครงกำรทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกกใสดง฿หຌหในวำ ผนยุทธศำสตร์นัๅน ป็นผนยุทธศำสตร์ทีไดี

สรุป ยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีจำนวน ไ ยุทธศำสตร์ เดຌก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ยุทธศำสตร์ลดควำมหลืไอมลๅำทำงสังคมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน ยุทธศำสตร์พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
พบวา จำนวนครงกำรของทศบำลตำบลปรุ฿หญ ป โ560 มีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทัๅง
ไ ยุทธศำสตร์ สดงวำผนยุทธศำสตร์ของทศบำลตำบลปรุ฿หญป็นยุทธศำสตร์ทีไดี
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4. การบิกจายงบประมาณปี โ560
ิ ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม โ559 – ใเ กันยายน 2560 ี
จานวน
ครงการ
ตาม
ทศ
บัญญัติ

งบประมาณ
ตาม
ทศบัญญัติ

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
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3,055,000

4

10. ยุทธศำสตร์ดำຌ นกำรพัฒนำกำร
กษตร
รวม

ยุทธศาสตร์

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

การบิกจาย
งบประมาณ

6

340,344.80

6

340,344.80

636,000

1

18,400

1

18,400

40

9,532,506.48

32

6,694,328.52

27

4,864,828.52

6

410,000

3

277,528.50

3

157,528.50

8

1,090,000

4

133,632

2

133,632

13

1,628,618

12

1,159,023.66

9

1,159,023.66

49

3,547,900

34

2,114,857.13

34

2,114,726.49

6

515,500

3

340,482

3

340,482

16

12,881,000

9

10,672,699

9

10,672,699

3

270,000

1

127,204

1

127,204

172

33,566,524.48

105

21,878,499.61

95

19,928,868.97
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4. ผลการดานินงานตามผนพัฒนาปี 2560
ิ ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม โ559 – 30 กันยายน 2560 ี
ยุทธศำสตร์

จำนวนครงกำร
ทีไลຌวสรใจ

จำนวนครงกำร
ทีไอยูระหวำงดำนินกำร
ิกันงินี
จำนวน
รຌอยละ
11
6.40

จำนวนครงกำร
ทีไอนตัๅงจำยรำยกำร
฿หมทีไลຌวสรใจ
จำนวน รຌอยละ จำนวน รຌอยละ
10
5.81
จำนวนครงกำร
ทีไยังเมดำนินกำร

จำนวน
6

รຌอยละ
3.49

1

0.58

3

1.74

-

-

-

29

16.86

2

1.16

6

3.49

2

1.16

-

-

3

4

2.33

-

-

11

6.40

-

7.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร
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14.53

3

รวม

1.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำร
สำนตอนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำวัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ

จำนวนครงกำร
ทัๅงหมด
จำนวน
27

รຌอยละ
15.70

-

4

2.33

3

1.74

40

23.26

1.74

1

0.58

6

3.49

4

2.33

-

-

8

4.65

-

1

0.58

1

0.58

13

7.56

8

4.65

7

4.07

9

5.23

49

28.49

1.74

-

-

3

1.74

-

-

6

3.49

8

4.65

-

-

7

4.07

1

0.58

16

9.30

1

0.58

-

-

2

1.16

-

-

3

1.74

90

52.33

24

13.95

43

25

15

8.72

172

100

กณฑ์ในการพิจารณา :
ิแี ทำกำรปรียบทียบขຌอมูลวำมีครงกำรทีไสรใจมำกนຌอยพียง฿ด พืไอสดง฿หຌหในถึงควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินครงกำรตำมผน
ิ2ี หำกมีรຌอยละของครงกำรทีไดำนินงำนสรใจลຌวมำกทำ฿ด กใสดง฿หຌหในวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีประสิทธิภำพ฿นกำรดำนินงำน
ตำมผนทีไกำหนด ฿นทำงกลับกันหำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสัดสวนของครงกำรทีไยกลิก หรือทีไพิไมครงกำรมำกทำเร ยอมสะทຌอน฿หຌหในวำผน
ยุทธศำสตร์นัๅน โ เมมีประสิทธิภำพทำทีไควร

สรุป ผลกำรดำนินงำนตำมผนพัฒนำ ป โ560 รวม แเ ยุทธศำสตร์ จำนวนครงกำรตำมผน มีทัๅงสินๅ โๆ่ ครงกำร
จำนวนครงกำรทีไนำมำตัๅงงบประมำณ จำนวน แ็โ ครงกำร ประกอบดຌวย จำนวนครงกำรทีไลຌวสรใจ จำนวน ้เ ครงกำร คิด
ป็นรຌอยละ 5โ.ใใ จำนวนครงกำรทีไอยูระหวำงดำนินกำร ิกันงินี จำนวน โไ ครงกำร คิดป็นรຌอยละ แใ.้5 ครงกำรทีไเมเดຌ
ดำนินกำร จำนวน ไใ ครงกำร คิดป็นรຌอยละ 25 ละครงกำรทีไอนตัๅงจำยรำยกำร฿หม จำนวน 15 ครงกำร คิดป็นรຌอยละ
8.72 รวมจำนวนครงกำรทีไดำนินกำรลຌวสรใจทัๅงสิๅน แเ5 ครงกำร คิดป็นรຌอยละ ๆแ.เ5 ซึไงตำมผลกำรดำนินงำนดังกลำว
สดง฿หຌหในวำกำรดำนินกำรตำมผนยังเมมีประสิทธิภำพทำทีไควร
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5. การบิกจายงบประมาณปี โ560
ิ ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม โ559 – 30 กันยายน 2560 ี
งบปกติ

อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม

งินสะสม

งินอุดหนุน

รวม

ยุทธศำสตร์
จำนวนงิน

รຌอยละ

จำนวนงิน

1.ยุทธศำสตร์ดຌำน
340,344.80
2.21
กำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำร
18,400
0.12
สำนตอนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ดຌำน
1,932,511.63 12.57
258,300
กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน
4.ยุทธศำสตร์ดຌำน
128,104
0.83
29,424.50
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม
5.ยุทธศำสตร์ดຌำน
133,632
0.87
กำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำวัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
616,223.66
4.01
105,400
6.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ดຌำน
1,113,391
7.24 1,001,335.49
กำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี
8.ยุทธศำสตร์ดຌำน
340,482
2.21
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ดຌำน
10,623,577
69.10
49,122
กำรพัฒนำสังคม
127,204
0.83
10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร
15,373,870.09 100 1,443,581.99
รวม

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

จำนวนงิน

รຌอยละ

-

-

-

-

-

340,344.80

1.71

-

-

-

-

-

18,400

0.09

17.89

2,176,510.41

100

497,506.48

53.21

4,864,828.52

24.41

2.04

-

-

-

-

157,528.50

0.79

-

-

-

-

-

133,632

0.67

7.30

-

-

437,400

46.79

1,159,023.66

5.82

69.36

-

-

-

-

2,114,726.49

10.61

-

-

-

-

-

340,482

1.71

3.40

-

-

-

-

10,672,699

53.55

-

-

-

-

-

127,204

0.64

100

2,176,510.41

100

934,906.48

100

19,928,868.97

100

กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ : นำขຌอมูลทีไเดຌมำปรียบทียบกับงบประมำณทีไเดຌระบุเวຌ฿นผนพืไอป็นขຌอมูลทีไสดง฿หຌหใน ถึงสถำนกำรณ์ทำงดຌำนกำรงินของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรดำนินงำนตำมผนฯ

สรุป กำรบิกจำยงบประมำณ มีกำรดำนินกำรตำมครงกำรพัฒนำ ิเมรวมคำ฿ชຌจำยประจำ คำตอบทน
ละคำวัสดุอุปกรณ์ี รวมจำนวนงินทีไบิกจำยทัๅงสิๅน 19,928,868.97 บำท ดังนีๅ
- งบปกติ
จำนวนงิน
15,373,870.09 บำท
- อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม
จำนวนงิน
1,443,581.99 บำท
- จำยขำดงินสะสม
จำนวนงิน
2,176,510.41 บำท
- งินอุดหนุน
จำนวนงิน
934,906.48 บำท
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สวนทีไ 4 ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรดำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2560-2562ี ดังนีๅ
แ. จำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี มีจำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำน
สรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ จะหในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำมี
ทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ ้ใุเ้ใุ้แ่ บำท ละนำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจำป พ.ศ. โ5ๆเ เดຌ
จำนวน แ็โ ครงกำร งบประมำณ ใใุ5ๆๆุ5โไ.ไ่ บำท ซึไงมีระดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรนำครงกำรจำกผนพัฒนำ
สำมปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำป โ560 คิดป็นรຌอยละ ๆไ.แ่
โ. ผลกำรดำนินงำน฿นปงบประมำณ โ5ๆเ ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรดำนินกำรครงกำรตำมทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ป 2560 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ ๆแ.เ5 นืไองจำกงบประมำณเมพียงพอ฿นกำร
ดำนินกำร
3. ปัญหำควำมตຌองกำรละควำมดือดรຌอนของประชำชนละกำรบริหำรงำนของทศบำลมีจำนวนมำก ต
นืไองจำกงบประมำณมีจำนวนจำกัดจึงเมสำมำรถดำนินกำรเดຌครบทุกครงกำร
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ
1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำ฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณละสถำนะ
ทำงกำรคลังของทศบำล
2. รงรัด ควบคุม กำกับดูลกำรบริหำรงบประมำณของสวนรำชกำร฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรดำนินงำนทีกไ ำหนดเวຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรดำนินกำรครงกำร
ตำมทศบัญญัติมีรຌอยละทีไพิไมขึๅน
3. ควรมีกำรปรับลดจำนวนครงกำร฿นตละป฿หຌนຌอยลงพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไมีอยู ดยกำร
พิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน ควรคำนึงถึงปัญหำควำมดือดรຌอน จำป็น รงดวน ป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌกำรดำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของทศบำล
4. ควร฿หຌผูຌนำทຌองทีไ สมำชิกสภำฯ ประธำนชุมชน รวมกันพิจำรณำกลัไนกรองครงกำรละปัญหำควำม
ดือดรຌอนของประชำชนกอน ดยนำครงกำรทีไมีอยูลຌว฿นผนพัฒนำทຌองถิไนมำรวมกันวิครำะห์ปัญหำ ควำม
ตຌองกำร ควำมจำป็น รงดวนพืไอจัดลำดับควำมสำคัญ กอนพิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน นืไองจำก
฿นตละจะมีครงกำรตำง โ ทีไสนอบรรจุขຌำผนพัฒนำทຌองถิไนจำนวนมำก พืไอลดควำมซๅำซຌอนของครงกำร
รวมทัๅง ลดระยะวลำ฿นกำรดำนินกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน ละสำมำรถกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละกิดประยชน์สูงสุด
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กระบวนการประมินผล
ิOutputี
บบทีไ 3
บบประมินผลการด้านินงาน
ตามผนยุทธศาสตร์
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บบทีไ ใ/แ บบประมินผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์
คาชีๅจง : บบทีไ 3/1 ป็นบบประมินตนอง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประมินผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมยุทธศาสตร์ทีไกำหนดเวຌ ละมีกำหนดระยะวลำ฿นกำรรำยงำนปละ 2 ครัๅง ิดือนมษำยนละตุลำคมของทุกปี

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป

1. ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทศบาลตาบลปรุใหญ
2. วัน/ดือน/ปี ทีไรายงาน ตุลำคม 2560

สวนทีไ โ ยุทธศาสตร์ละครงการในปี 2560
3. ยุทธศาสตร์ละจานวนครงการทีไปรากฏอยูในผนพัฒนาสามปีละจานวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ

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

ระดับผลสัมฤทธิก์ ารนาครงการจากผนพัฒนาสามปี
มาบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
คิดป็นรຌอยละ

ปี โ560
จานวนครงการใน จานวนครงการทีไ
ผนพัฒนาสามปี
นาเปปฏิบัติ
ปี 2560
33
11
92
9
10

27
4
40
6
8

14
63
11
21
4
268

13
49
6
16
3
172

รຌอยละ 64.18

สวนทีไ ใ ผลการดานินงาน
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บบทีไ ใ/โ บบสารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในภาพรวม
จำกกำรสุมสำรวจจำนวน แ้เ คน
สวนทีไ 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 69
จำนวน 121

คน คิดป็นรຌอยละ
คน คิดป็นรຌอยละ

36.32
63.68

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

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
24
30
32
50
48

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

3.16
12.63
15.79
16.84
26.32
25.26

ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำหรือทียบทำ
อนุปริญญำ หรือทียบทำ
ปริญญำตรี
สูงกวำปริญญำตรี
อืไน โ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

53
68
15
26
5
23

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

27.89
35.79
7.89
13.68
2.63
12.11

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

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

9
8
48
60
11
12
42

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ
คิดป็นรຌอยละ

4.74
4.21
25.26
31.58
5.79
6.32
22.11
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สวนทีไ โ ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรดำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น ภำพรวม มำกนຌอยพียง฿ด
ความพึงพอใจ

พอใจมาก
ิ%ี

พอใจ
ิ%ี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

31.58

63.16

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

32.63

60.53

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

30.00

62.11

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ

27.89

63.16

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

26.32

65.79

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

20.00

70.00

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำ

23.16

67.37

่ี กำรกຌเขปัญหำ ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน

22.11

68.42

้ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

28.95

62.11

26.96

64.74

ภาพรวม

เมพอใจ
ิ%ี
5.26
6.84
7.89
8.95
7.89
10.00
9.47
9.47
8.95
8.30

บบทีไ ใ/ใ บบสารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนใน
ตละยุทธศาสตร์ ิคะนนตใม แเี
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.80

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.51

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.57

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.44

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.39

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.32

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.36

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.51

รวม

7.49

34

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสานตอนวทางพระราชดาริ
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.69

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.56

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.51

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.39

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.35

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.31

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.36

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.56

รวม

7.47

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.66

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.42

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.45

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.41

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.44

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.40

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.44

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.52

รวม

7.47

35

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.66

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.50

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.52

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.36

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.44

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.41

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.38

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.36

รวม

7.45

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.85

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.61

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.52

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.51

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.46

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.50

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.53

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.48

รวม

7.56

36

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการพัฒนาการศึกษา
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.68

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.51

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.36

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.34

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.53

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.38

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.25

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.36

รวม

7.43

ยุทธศาสตร์ทีไ 7 ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.82

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.63

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.55

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.49

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.48

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.44

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.47

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.53

รวม

7.55

37

ยุทธศาสตร์ทีไ 8 ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.75

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.48

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.41

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.43

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.48

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.57

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.51

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.56

รวม

7.52

ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

ยุทธศาสตร์ทีไ 9 ดຌานการพัฒนาสังคม

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.82

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.67

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.49

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.51

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.51

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.64

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.59

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.63

รวม

7.61

38

ยุทธศาสตร์ทีไ 10 ดຌานการพัฒนาการกษตร
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

แี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม

7.78

โี มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม

7.52

ใี มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม

7.39

ไี มีกำรรำยงำนผลกำรดำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ

7.46

5ี มีควำมปรง฿น฿นกำรดำนินครงกำร/กิจกรรม

7.49

ๆี กำรดำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไกำหนด

7.43

็ี ผลกำรดำนินครงกำร / กิจกรรมนำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน

7.33

่ี ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรดำนินครงกำร / กิจกรรม

7.35

รวม

7.47

สรุปคะนนความพึงพอใจตอผลการดานินงานทุกยุทธศาสตร์ ิภาพรวมี
ความพึงพอใจ

คะนน
ิแเ คะนนี

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน

7.49

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ

7.47

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน

7.47

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม

7.45

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ

7.56

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

7.43

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี

7.55

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

7.52

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม

7.61

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร

7.47
รวม

7.50
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ผลการดานินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ โ56เ
ิ ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม โ559 – 30 กันยายน 2560 ี
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

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาครงการในทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายดานินการเดຌ คิดป็นรຌอยละ ปี 2560

จานวนครงการทีไปรากฏ
ในทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ปี 2560
27
4
40
6
8

จานวนครงการ
ทีดไ านินการเดຌ

13
49
6
16
3
172

12
34
3
9
1
105

6
1
32
3
4

รຌอยละ 6แ.เ5
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สรุป
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลตาบลปรุใหญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครัๅงทีไ โ
ิ รอบดือนตุลาคม 2560 ี
ทศบาลตาบลปรุใหญ อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
................................

แ. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนาครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ– โ5ๆ2ี มีจำนวน แเ ยุทธศำสตร์ จำนวนครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ป โ560 มีจำนวน โๆ่ ครงกำร นำมำบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ
อนตัๅงจำยป็นรำยกำร฿หม ละจำยขำดงินสะสม รวมจำนวน แ็โ ครงกำร

ระดับผลสัมฤทธิใ์ นการนาครงการจากผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ56เ – โ56โี มาบรรจุ
ลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี โ560
คิดป็นรຌอยละ 6ไ.แ่
2.ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560 เปดานินการเดຌ
จากจานวน 10 ยุทธศาสตร์ ครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560 มีจำนวน แ็โ ครงกำร
ดานินการเดຌ จานวน แเ5 ครงการ ยกตำมยุทธศำสตร์ตำง 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

6
1
32
3
4
12
34
3
9
1

ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร

จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก

27
4
40
6
8
13
49
6
16
3

ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร
ครงกำร

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560
ดานินการลຌวสรใจ
คิดป็นรຌอยละ 61.05
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3. การบิกจายงบประมาณตามครงการ
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมผนพัฒนำสำมป ป 2560
บิกจำยจริง ิเมรวมรำยจำยประจำี

ป็นงิน
ป็นงิน

93,093,918 บำท
33,566,524.48 บำท

สวนทีไ 4 ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรดำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2560-2562ี ดังนีๅ
แ. จำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี มีจำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำน
สรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ จะหในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำมี
ทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ ้ใุเ้ใุ้แ่ บำท ละนำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจำป พ.ศ. โ5ๆเ เดຌ
จำนวน แ็โ ครงกำร งบประมำณ ใใุ5ๆๆุ5โไ.ไ่ บำท ซึไงมีระดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรนำครงกำรจำกผนพัฒนำ
สำมปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำป โ560 คิดป็นรຌอยละ ๆไ.แ่
โ. ผลกำรดำนินงำน฿นปงบประมำณ โ5ๆเ ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรดำนินกำรครงกำรตำมทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ป 2560 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ ๆแ.เ5 นืไองจำกงบประมำณเมพียงพอ฿นกำร
ดำนินกำร
3. ปัญหำควำมตຌองกำรละควำมดือดรຌอนของประชำชนละกำรบริหำรงำนของทศบำลมีจำนวนมำก ต
นืไองจำกงบประมำณมีจำนวนจำกัดจึงเมสำมำรถดำนินกำรเดຌครบทุกครงกำร
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ
1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำ฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณละสถำนะ
ทำงกำรคลังของทศบำล
2. รงรัด ควบคุม กำกับดูลกำรบริหำรงบประมำณของสวนรำชกำร฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรดำนินงำนทีกไ ำหนดเวຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรดำนินกำรครงกำร
ตำมทศบัญญัติมีรຌอยละทีไพิไมขึๅน
3. ควรมีกำรปรับลดจำนวนครงกำร฿นตละป฿หຌนຌอยลงพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไมีอยู ดยกำร
พิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน ควรคำนึงถึงปัญหำควำมดือดรຌอน จำป็น รงดวน ป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌกำรดำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของทศบำล
4. ควร฿หຌผูຌนำทຌองทีไ สมำชิกสภำฯ ประธำนชุมชน รวมกันพิจำรณำกลัไนกรองครงกำรละปัญหำควำม
ดือดรຌอนของประชำชนกอน ดยนำครงกำรทีไมีอยูลຌว฿นผนพัฒนำทຌองถิไนมำรวมกันวิครำะห์ปัญหำ ควำม
ตຌองกำร ควำมจำป็น รงดวนพืไอจัดลำดับควำมสำคัญ กอนพิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน นืไองจำก
฿นตละจะมีครงกำรตำง โ ทีไสนอบรรจุขຌำผนพัฒนำทຌองถิไนจำนวนมำก พืไอลดควำมซๅำซຌอนของครงกำร
รวมทัๅง ลดระยะวลำ฿นกำรดำนินกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิไน ละสำมำรถกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละกิดประยชน์สูงสุด

