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ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน เรียกว่ำ
“แผนยุทธศำสตร์” จะสำมำรถติดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โ ดยจะ ปรำกฏใน
รู ป แบบของรำยงำนในทุ ก ช่ ว งของแผนยุ ท ธศำสตร์ โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะถู ก ส่ ง ไปยั ง “หน่ ว ยติ ด ตำมและ
ประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและจำกกำรประเมินผล รวมตลอดจน
เป็นศูนย์กลำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมของจังหวัด นอกจำกนี้ยังทำหน้ำที่เป็น “ระบบสัญญำณเตือน
ภัยล่วงหน้ำ” (Early Warning System) ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศำสตร์ที่ดีหรือไม่อย่ำงไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้เพียงใด กำรดำเนินกำรตำมแผนที่
เกิดขึ้นเป็นอย่ำงไร เพื่อประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนำคต
การติดตาม
เป็นขั้นตอนในกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรของแผนงำนโครงกำร ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ว่ำได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงำนโครงกำรหรือไม่มี กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
หรือไม่และอยู่ในระยะเวลำ งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้
ตนเอง ผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงำนโครงกำรทุกระดับ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไข
อำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
การประเมินผล
เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนโครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์
ของแผนงำนโครงกำรว่ำมีมำกน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น กำรประเมินผลจึงเป็น
กระบวนกำรบ่งชี้ถึงคุณค่ำของแผนงำนโครงกำร ว่ำได้ผลตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนโครงกำรนั้นหรือไม่
เพียงใด

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
2.1 เพื่อให้กำรติดตำมและกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้ทรำบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนำเทศบำล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่
ผู้บริหำรในกำรจัดทำแผนพัฒนำปีต่อไป

ความสาคัญของการติดตาม
กำรติดตำมเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่หำก
ไม่มีระบบติดตำมของโครงกำรแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสูง
เกินกว่ำที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่ควรจะเป็ น เกิด
ปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรดำเนินงำน เสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำน
ภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร ในทำงตรงกันข้ำมหำก
โครงกำรมีระบบติดตำมที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุน (Cost–effective) ดำเนินงำนต่ำงๆ
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ยกตัวอย่ำงเช่นกำรระบุปัญหำที่เกิดขึ้นในโครงกำรและกำรเสนอแนวทำงแก้ปัญหำกำรติดตำมควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึงโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของส่วนต่ำงๆในโครงกำรและ
กำรเสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน

ความสาคัญของการประเมินผล
กำรประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำร เช่นเดียวกับกำรติดตำม เพรำะผลที่
ได้จำกกำรประเมินจะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือกำรยุติกำรดำเนินกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ำแผนงำนที่กำหนดไว้ ได้มีกำรปฏิบัติ
หรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวชี้วัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่ำงไร นำไปสู่
ควำมสำเร็จตำมแผนงำนที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งกำรติดตำมและประเมินผลยังเป็นกำรตรวจสอบ ว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกำรใช้ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินใจต่อไป นอกจำกนี้ กำรประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนกำรตัดสินคุณค่ำ และกำรตัดสินใจอย่ำงมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็ บรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ
มีควำมเที่ยงตรง เชื่อถือได้
“กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล” จุดเริ่มต้นของระบบกำรติดตำมเริ่มจำก
กำรได้รับทรัพยำกรซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้ำ ได้แก่ แผนปฏิบัติกำร / งบประมำณ / บุคลำกร และทรัพยำกรอื่นๆ
เพื่ อ ด ำเนิ น งำนโดยมุ่ ง เป็ น กำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของผลกำรด ำเนิ น งำนเมื่ อ เที ย บกั บ เวลำ (Input
monitoring) และกำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของผลกำรดำเนิ น งำนเมื่ อ เที ย บกั บ เป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้
(performance monitoring) กำรวำงระบบติดตำมในที่นี้จึงเป็นกำรสร้ำงระบบเพื่อที่จะนำไปสู่กำรปรับปรุง
แก้ไขในเชิงกำรบริหำรแผน เพื่อให้งำนดำเนินต่อไปจนจบตำมเวลำ และยังจะมีระบบประเมินผลมำประเมินว่ำ
เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยหรือ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำเพียงใด อย่ำงไรก็ดี ระบบติดตำมและประเมินผล จะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร นั่นคือ ถ้ำได้แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องและเอื้อต่อกำรติดตำมและ
ประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตำมและประเมินผลทำหน้ำที่ของระบบไปได้ หำกแต่แผนไม่เอื้อต่อกำรติดตำม
เช่น ขำดควำมชัดเจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติกำร ฯลฯ ก็อำจทำให้ระบบติดตำมและ
ประเมินผลโดยรวมมีปัญหำได้

การประเมินผลจะดาเนินการ 3 วิธี คือ
วิธีกำรที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
เพื่อให้ทรำบผลกำรดำเนินงำนเป็นเช่นไร ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขในกิ จกรรมใดบ้ำง ตำมข้อเสนอแนะซึ่งจะ
ดำเนินกำรกับทุกโครงกำร
วิธีกำรที่ 2 คือกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบล
ปรุใหญ่ ตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) ประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอใจมำก พอใจ และพอใจน้อย ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ (ดำเนินกำรปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมำณ)
2) ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยกำรสุ่ มตัวอย่ ำงจำกประชำกรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมู ลนำเสนอผู้ บริหำร เป็นข้อมู ล
ตัดสินใจกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ นโยบำย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ต่อไป (ดำเนินกำรปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้น
ปีงบประมำณ)
วิธีกำรที่ 3 จะเป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำหนดในเรื่องของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณว่ำมี
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณไปเท่ำไรในกำรประชุมทุกครั้ง

3

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน จะดำเนินกำรประเมินผลแผนพัฒนำทุก 3 เดือนของปีงบประมำณ
นั้น จะมีกำรติดตำมประเมินผล 2 ครั้ง/ปี หรือขณะดำเนินกำรเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ
เพื่อปรับ ปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เป็น ไปตำมระยะเวลำกำหนด บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ และติดตำม
โครงกำรหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงกำร ส่วนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนหลังสิ้นปีงบประมำณ
เพื่อสรุปนำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น สภำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ และ
ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ เพื่อสร้ำงกระบวนกำรตรวจสอบให้เกิดควำมโปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรที่ดีในที่สุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่นร่ว มประชุมเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและประเมินผลโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้
1.1 กำรกำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำร ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
อำจกำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำท้องถิน่ ดังนี้
(1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศำสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
(2) ควำมเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยำกรเพื่อกำรดำเนินกิจกรรมของหน่วยงำน
(3) ควำมก้ ำ วหน้ ำ (Progress) กิ จ กรรมที่ ก ำหนดไว้ ต ำมแผน โดยมี ก ำรติ ด ตำมผล
(Monitoring)
(4) ประสิทธิภำพ (Efficiency)
เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตกับ
ทรัพยำกรที่ใช้โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นกำรศึกษำถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นกำรประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จำกกำรทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบริกำร และกำรประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรม
(7) กำรประเมินผลกระทบเป็นกำรศึกษำผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น อำจนำแนวทำงทั้งหมดที่
กำหนดมำใช้หรืออำจเลือกใช้ในบำงแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ
แผนพัฒนำท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่ำงน้อยต้องสำมำรถประเมินควำมสอดคล้องและสำมำรถวัดควำมสำเร็จหรือ
ควำมก้ำวหน้ำของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรฯ จะ
พิจำรณำ
1.2 กำรกำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น อำจกำหนดแนวทำง ดังนี้
(1) กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) หรือ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation)
(2) กำรประเมินผลโครงกำร (Project Evaluation) หรือ กำรประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
(3) กำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นดำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนด
โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นดำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนด โดยสำมำรถ
ติดตำมและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงกำรพัฒนำตำมแผนดำเนินงำนจนสิ้นสุดโครงกำรฯ
ขั้น ตอนที่ 4 รำยงำนผลและเสนอควำมเห็ นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น และผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พร้อมประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นอำจให้ควำมเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำท้องถิ่น และ
โครงกำรพัฒ นำต่อผู้บ ริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริห ำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นได้

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
3 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนของปัจ จัยนำเข้ำ (Input) ส่ว นของกระบวนกำรติดตำม (Process) และส่ วนของกำร
ประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้ ดังนี้
1. ส่วนปัจจัยนาเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้ำ
สู่ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ ผู้ประเมิน ผู้
ถูกประเมิน และเครื่องมือในกำรประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้ำสู่องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตำมและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นกำรรวบรวมฐำน ข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบำทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้ำก็คือ กำรเป็นผู้วิเครำะห์
แผนยุทธศำสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดทำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบทุกขั้นตอนหรือ อย่ำงไร
2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็น
กำรติดตำมรำยไตรมำสคือ ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม) ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม) ไตรมำสที่ 3
(เมษำยน-มิถุนำยน) และไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม-กันยำยน) ในแต่ล ะปี โดยกำรติดตำมดังกล่ ำว เป็นกำร
ติดตำมผลขั้นกลำง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศำสตร์ว่ำเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
ท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
ในรูปแบบของกำรรำยงำนเข้ำสู่ส่วนกลำง โดยมีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยในกำรประสำนแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในกำรติดตำมในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทรำบว่ำ
แผนยุทธศำสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่ สำมำรถวัดได้จริงหรือเปล่ำ นอกจำกนี้ กำรติดตำมในทุกช่วงของแผน
ยังสำมำรถเป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” (Early Warning System) ว่ำแผนยุทธศำสตร์ที่ได้กำหนดไว้
สำมำรถไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถระดมควำมคิดในกำรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถนำไปสู่กำรบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรำยงำนสู่
M&E Unit หรือองค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัดนี้ โดยกำรติดตำมครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนได้แก่ แบบรำยงำนแบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ซึ่งประกอบด้วยกำรติดตำมกำรดำเนินกำรของโครงกำรและกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร กำรติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นกำรติดตำมผลช่วงสุดท้ำยหรืออำจถูก
เรียกว่ำ “กำรประเมินแผนยุทธศำสตร์ ” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่ำเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์
ที่ผ่ำนมำในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำม
แผนยุทธศำสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ บุ คลำกร หน่ ว ยงำน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นหลั กฐำนในกำรพัฒ นำแผน
ยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนำคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์ ได้แก่
1. แบบรำยงำนแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
2. แบบรำยงำนแบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลในภำพรวม
3. แบบรำยงำนแบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนินงำนในแต่
ละยุทธศำสตร์

แบบการติดตามและประเมินผล

แบบรายงาน
ประเมินผล
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบที่ 1
กำรประเมินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผน ฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 2
แบบติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิน
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์

แบบที่ 3/2
แบบประเมินควำมพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินควำมพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์

6

แบบกำรติดตำมและประเมินผล มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีกำร และองค์ประกอบต่ำง ๆ คือ
 แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ำมีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมขั้นตอน
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ว่ำมีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดย
จะทำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์
แล้ว
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถนำไปใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมแผนยุทธศำสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในกำรติดตำม 2 ประเด็น คือ
(1) กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปี
(2) ผลกำรดำเนินงำน และเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ผลประโยชน์
1) เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยำ เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปี และโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เพื่อให้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์ ในกำรดำเนินงำนว่ำแผนยุทธศำสตร์ที่กำหนด สำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดหรือไม่
2) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล (Monitoring and
Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม
ระยะเวลาในการติดตาม
รำยไตรมำส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม
 แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในกำรประเมิน 3 ส่วน คือ
1) ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
2) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศำสตร์
3) กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก
ผลประโยชน์
1) เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยำ เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ (Output)
2) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล (Monitoring and
Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม (Outcome and Impact)
ระยะเวลาในการติดตาม
รำยไตรมำส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม
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 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม
เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยำ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กร ใช้ในกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เก็บข้อมูลจำกประชำชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี ๆ เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลัง
สิ้นสุดปีงบประมำณ
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม ประกอบไป
ด้วยเนื้อหำที่สำคัญ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม
4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อสำธำรณะ
5) ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม
6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8) กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
9) ผลประโยชน์ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม
 แบบที่ 3 /3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
เป็นเครื่องมือสำหรับ เมืองพัทยำ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรในแต่ละยุทธศำสตร์ เพื่อใช้ในกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เก็บข้อมูลจำกประชำชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์
ประกอบไปด้วยเนื้อหำที่สำคัญ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม
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4)
5)
6)
7)
8)

มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ
มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชน
ผลประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ข้ อ 28 ให้ ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสำมคน
(2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนทำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอีกหนึ่งคนทำ
หน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร กรรมกำรตำมข้อ 28 ให้มีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสี่ปีและอำจได้รับ
กำรคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(2) ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผล กำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผล
และเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอำจมอบให้หน่ว ยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำเนินกำรหรือร่ว ม
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดทำร่ำงข้อกำหนด ขอบข่ำย
และรำยละเอียดของงำนที่มอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำเนินกำร เพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
(2) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน
(3) หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกดำเนินกำรหรือร่วมดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ดำเนินกำรหรือร่วมดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลกำรรำยงำนผลเสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
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(5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
ในทีเ่ ปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบล
ปรุใหญ่ ตำมคำสั่งเทศบำลตำบลปรุใหญ่ ที่ 304/2561 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ , คำสั่งเทศบำลตำบลปรุใหญ่ ที่ 307/2561 ลงวันที่
21 มีนำคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย
1. หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
ประธำน
2. นำยอุดม สินปรุ
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
3. นำยสุเมธ พุฒิจีบ
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
4. นำยวิฑูรย์ ศรีทอง
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
5. นำงอรพิน หุ้มทขุนทด
ผู้แทนประชำคมตำบล กรรมกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข
6. นำงปัทมำ พันหมวด
ผู้แทนประชำคมตำบล กรรมกำร
หมู่ที่ 7 บ้ำนแสนสุข
7. นำงสำวสมพิศ สุหร่ำย
ผู้แทนหน่วยงำน
กรรมกำร
8. นำงจำลอง ตั้งชูวงษ์
ผู้แทนหน่วยงำน
กรรมกำร
9. นำงฉวีวรรณ ชมสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
หมู่ที่ 4 บ้ำนวิโรจน์พัฒนำ
10. เรืออำกำศตรี บรรพต รุ่งสว่ำง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
หมู่ที่ 5 บ้ำนพบสุข
11. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ ได้กำหนดแนวทำง
และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ดังนี้
1.
ให้ทุกส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนติดตำมแผนงำน / โครงกำรที่ตั้งงบประมำณ
ไว้ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม เป็น
รำยไตรมำส กำหนดไว้ 4 ไตรมำส คือ
ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม)
ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม)
ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน)
ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม – กันยำยน)
2.
นำผลกำรดำเนินงำนในแผนพัฒนำท้องถิ่นปีที่ดำเนินกำรนำมำสรุปโครงกำรที่ดำเนินกำร
จริงจำกโครงกำรที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นว่ำมีกำรดำเนินกำรจริงกี่โครงกำรและคิดเป็นร้อยละเท่ำไร
3.
ให้มีกำรสำรวจแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของประชำชนในเขต
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตำมคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดทำและแปลง
แผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ โดยรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ อย่ำงน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดย
มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่ำงกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ช ำติตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำร่ำง
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) สรุปย่อได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทัง้ นี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง
ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่
ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำน
ควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ

11

12

13

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กำรจัดทำแผนพัฒนำสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะต้องสอดคล้อ งกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและกำร
จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่ำงกำรเสนอร่ำงแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศำสตร์
เอำไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบำลตำบลปรุใหญ่ มีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เทศบำล จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภูมภิ ำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนำภำค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง
4 ภูมิภำคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด
และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค จัดทำโดยสำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ (สศช.) มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อให้ เกิดกำรพัฒ นำที่สมดุล ยึดแนวคิดกำรพัฒ นำตำม “ปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบไปด้วย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคกลำง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้
ซึ่งเทศบำลตำบลปรุใหญ่นั้นตั้งอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ำนเศรษฐกิจ
ด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรค้ำกำรลงทุน กำรพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ รอบรู้
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถดำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
หนี้สิน และกำรออมของครัวเรือน มีสัมมำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่ำงอบอุ่น
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีรำยละเอียดสรุปย่อ
ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 53/1 และมำตรำ 53/2
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สำนักงำนพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคที่ยึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุก

14

ภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภำคขึ้น เพื่อ สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “กำร
พัฒนำแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชำชน ภูมิสังคม ยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง และ
พัฒนำ ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคภำคีกำรพัฒนำ และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้สังคมสมำนฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน
1.2 หลักกำร มุ่งสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับแผนระดับชำติต่ำงๆ นโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
1) กำหนดรูปแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ของประเทศและภำครวมถึงชุมชน
2) กำหนดบทบำทและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพื้นที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศ เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้เหมำะสม กำรพัฒนำที่ สมดุล
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนำพื้นที่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐำน
กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรเกษตรและกำรแปรรูปกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค โดยเฉพำะ
2.1.1 พัฒนำพื้นที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดำหำร แนวสะพำนเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปรำจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บำงสะพำน แนวสะพำนเศรษฐกิจพังงำ-กระบี่-สุรำษฎร์
ธำนี-นครศรีธรรมรำช และแนวสะพำนเศรษฐกิจสตูล-สงขลำ
2.1.2 พัฒนำพื้นที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงรำย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคำย-อุดรธำนีขอนแก่น-นครรำชสีมำ-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรำ-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดำหำร
2.2 พัฒนำบริกำรพื้นฐำนของชุมชนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตำมแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพำะชุมชนเศรษฐกิจชำยแดน
2.3 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น กำรพัฒ นำระบบรถรำง เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรขนส่งทำงน้ำ และเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรเชื่อมโยง
โครงข่ำยกำรคมนำคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนำแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อกำรเกษตร พัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสำหกรรม และกำรจัดให้มีกำร
จัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) เพิ่ ม ศัก ยภำพกำรแข่ ง ขั น ด้ำ นเศรษฐกิ จ โดยกำรยกมำตรฐำนและประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต
กำรเกษตร กำรพัฒนำศักยภำพกำรประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยว กำรตั้ง
องค์กรร่วมภำครัฐและเอกชนระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และส่งเสริมควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
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(2) สร้ำงคนให้มีคุณภำพ เพื่อพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ รอบรู้ เท่ำ
ทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถดำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ
(3) สร้ำงสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน หนี้สิน และกำรออมของครัวเรือน มีสัมมำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่ำงอบอุ่น
(4) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้
15.9 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภำค ป้องกันกำรรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนำแหล่งน้ำและระบบชลประทำน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งกำรแพร่กระจำยดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(1) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธำนี หนองคำย หนองบัวลำภู และ
เลย) เน้นกำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษำสมดุลธรรมชำติ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรกำรส่งเสริม
กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดำหำร
เน้นให้ควำมสำคัญกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทำน กำรทำปศุสัตว์โดยเฉพำะโคเนื้อ
(3) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ประกอบด้วย ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม และ
ร้อยเอ็ด เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของเมืองรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร และกำรลงทุนของภำค
กำรใช้ ป ระโยชน์ พื้น ที่ ช ลประทำนให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กำรท ำกำรเกษตรก้ ำ วหน้ ำ กำรเตรี ย มกำรรองรั บ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
(4) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพ กำรเตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol)
พัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอำรยธรรมขอมด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม และพัฒนำเส้นทำง
(5) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ประกอบด้วย อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนำจเจริญ มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้ำ และระบบบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและขำดแคลนน้ำ กำร
สร้ำงงำนและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น
3.3 โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลำร้องไห้เพื่อกำรส่งออก
(๒) โครงกำรพัฒนำเมืองมุกดำหำรเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
(๔) โครงกำรจัดกำรผลิตเอทำนอลในภำคอีสำน
(๕) โครงกำรยกมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบศึกษำทำงไกล
(๖) โครงกำรเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงกำรฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณำกำรเพื่อกำรผลิตที่ยั่งยืน
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 เพื่อพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม พลังงำนทดแทน พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อำรยธรรมและไหม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน และภำคประชำชน สังคมทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรรวบรวมและ
จัดทำข้อมูลกำรประเมินศักยภำพของกลุ่มจังหวัด กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์รวม
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงำนและโครงกำรจำกกำรทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1 จึงได้กำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนำคต คือ
1) เป็นศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม และพลังงำนทดแทนที่สำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำรยธรรมและไหม
3) เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจำยสินค้ำในภูมิภำคและกำรค้ำขำยชำยแดน
4) เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ป รั บ เปลี่ ย นวิสั ย ทัศน์ “แหล่ งผลิ ตสิ นค้ำ เกษตรและอำหำรปลอดภัย ศู นย์กลำงผลิ ตภัณ ฑ์ไหม และกำร
ท่องเที่ยวอำรยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้ า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลสู่ครัวโลก
2. เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเที่ยวอำรยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอำเซียน
3. เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำคและประเทศ
อำเซียน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศ
รำยได้ปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
20 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5
ประเด็นหลัก 11 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทำงกำรดำเนินกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
1. ด้ำนเกษตร
2. ด้ำนอุตสำหกรรม

3. กำรท่องเที่ยวและ บริกำร
4. โครงสร้ำงพื้นฐำน
5. พลังงำน
6. กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภำค

7. กำรพัฒนำขีดควำม สำมำรถใน
กำรแข่งขัน
8. กำรวิจัยและพัฒนำ

9. กำรพัฒนำพืน้ ที่และ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกำส จำกอำเซียน

แนวทางการดาเนินการ
1.1 แผนที่กำรใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้ำเกษตร
1.2 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ
2.1 แผนที่กำรใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสำหกรรม
2.2 กำหนดและส่งเสริมอุตสำหกรรมในอนำคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้ SME และ OTOP สู่สำกล
2.4 กำรนำทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยมำเพิ่มมูลค่ำ
3.1 แผนที่กำรจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรท่องเที่ยวเข้ำสู่รำยได้ 2 ล้ำนบำทต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลำง medical Tourism ของภูมิภำค
4.1 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.2 กำรลงทุนกำรให้บริกำรและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมเชื่อมโยงในภูมิภำคอำเซียน
5.1 นโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรใช้และรำคำพลังงำนที่เหมำะสม
5.2 กำรลงทุนเพื่อควำมมั่นคงของพลังงำนและพลังงำนทดแทน
5.3 กำรเชื่อมโยงแหล่งพลังงำนและผลิตพลังงำนทำงเลือกในอำเซียน
6.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร และกำรลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมำย กฎระเบียบ รองรับประชำคมอำเซียน
6.3 ขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงนิคมอุตสำหกรรมทวำย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
7.1 กำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (100 ดัชนีชวี้ ดั )
7.2 กำรพัฒนำกำรสร้ำง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
8.1 ขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกกำลังคนด้ำน S & T
8.3 กำรใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 กำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียน
9.1 กำรพัฒนำเมืองหลวง
9.2 กำรพัฒนำเมืองเกษตร
9.3 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรม
9.4 กำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยว
9.5 กำรพัฒนำเมืองบริกำรสุขภำพ
9.6 กำรพัฒนำเมืองบริกำรศึกษำนำนำชำติ
9.7 กำรพัฒนำเมืองชำยแดนเพื่อกำรค้ำกำรลงทน
9.8 ปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองที่ศักยภำพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทำงกำร
ดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
10. กำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ
11. กำรยกระดับคุณภำพ ชีวิตและ
มำตรฐำนบริกำร สำธำรณสุข
12. กำรจัดสวัสดิกำรสังคม และกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกำส
13. กำรสร้ำงโอกำสและ รำยได้แก่
วิสำหกิจขนำด กลำงและขนำดย่อม
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
14. แรงงำน

15. ระบบยุติธรรม เพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำ
16. กำรต่อต้ำน กำรคอร์รัปชั่น
สร้ำงธรรมำภิบำลและ ควำมโปร่งใส
17. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง
อำเซียน

แนวทางการดาเนินการ
10.1 ปฏิรูปกำรศึกษำ (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีกำรดูแลเด็กก่อนและกำรใช้ ICT
ในระบบกำรศึกษำ เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สำย เป็นต้น)
10.2 พัฒนำภำคกำรศึกษำรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
11.1 กำรจัดระบบบริกำร กำลังพล และงบประมำณ
11.2 กำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
11.3 สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต
12.1 กำรพัฒนำระบบสวัสดิกำร และเพิ่มศักยภำพและโอกำส ควำมเท่ำเทียม
คุณภำพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13.1 กองทุนตั้งตัวได้
13.2 กองทุนหมู่บ้ำน
13.3 โครงกำร sml
13.4 โครงกำรรับจำนำสินค้ำเกษตร
14.1 กำรพัฒนำทักษะเพื่อเพิ่มคุณภำพแรงงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และพัฒนำทักษะผูป้ ระกอบกำร
14.2 กำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
14.3 กำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองแรงงำนในระบบและนอกระบบตำมกฎหมำย
อย่ำงทั่วถึงพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
15.1 กำรเข้ำถึงระบบยุติธรรมของประชำชน
16.1 กำรรณรงค์และสร้ำงแนวร่วมในสังคม
16.2 กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลรองรับประชำคมอำเซียน
17.1 ภำคประชำชน
17.2 ภำคแรงงำนและผูป้ ระกอบกำร
17.3 บุคลำกรภำครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
18. กำรพัฒนำเมือง อุตสำหกรรมเชิง 18.1 พัฒนำตัวอย่ำงเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อควำมยั่งยืน
นิเวศ เพื่อควำมยั่งยืน
19. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ เรือนกระจก 19.1 กำรประหยัดพลังงำน
(GHG)
19.2 กำรปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมกำรดำเนินงำน CSR เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
20. นโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 20.1 ระบบภำษีสิ่งแวดล้อม
20.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียวในภำครัฐ
21. กำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติ
21.1 กำรปลูกป่ำ
และ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
21.2 กำรลงทุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
21.3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อำเซียน
22. กำรเปลี่ยนแปลง สภำวะภูมอิ ำกำศ 22.1 กำรป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
22.2 กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติธรรมชำติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal Process) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 15 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
23. กรอบแนวทำงและกำรปฏิรปู
กฎหมำย

แนวทางการดาเนินการ
23.1 ปรับกรอบแนวทำงระบบกฎหมำยของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรและองค์กร
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำประเทศ
24. กำรปรับโครงสร้ำง ระบบรำชกำร 24.1 เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรภำครัฐและพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนของภำครัฐ ด้วย
กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร โดยมีประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง
24.2 ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้วยระบบ e - service
25. กำรพัฒนำกำลังคน ภำครัฐ
25.1 บริหำรกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่มีในปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับ
อนำคต
25.2 พัฒนำทักษะและศักยภำพของกำลังคนภำครัฐ และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
ภำครัฐสู่ประชำคมอำเซียน
26. กำรปรับโครงสร้ำงภำษี
26.1 ปรับโครงสร้ำงภำษีทั้งระบบให้สนับสนุนกำรกระจำยรำยได้เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
27. กำรจัดสรรงบประมำณ
27.1 พัฒนำกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณให้สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยรัฐบำล
28. กำรพัฒนำสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ 28.1 สำรวจสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำน
ใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
28.2 บริหำรจัดกำรสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29. กำรแก้ไขปัญหำ ควำมมั่นคง
29.1 ประสำนบูรณำกำรงำนรักษำควำมสงบและส่งเสริมกำรพัฒนำในพื้น 3 จังหวัด
จังหวัดชำยแดน ภำคใต้ และเสริมสร้ำง ชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้กรอบนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 2555 – 2559
ควำมมั่นคงในอำเซียน
29.2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประชำคมอำเซียน
30. กำรปฏิรูปกำรเมือง
30.1 กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข องเทศบำลมี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ แผนพั ฒ นำจั ง หวั ด
นครรำชสีมำ เทศบำลได้จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำจังหวัดดังกล่ำว โดยมุ่งเน้น
พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร อำหำร พลังงำนสะอำด กำรค้ำ เศรษฐกิจอำเซียน กำรท่องเที่ยว สังคม
คุณภำพ พัฒนำเมืองน่ำอยู่ พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง ซึ่งแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
นครรำชสีมำ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีรำยละเอียดดังนี้
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว Logistics และพลังงำนสะอำดในภูมิภำค
2. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และสำธำรณสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
3. เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลำงในกำรป้องกันภัยคุกคำม และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง เพื่อป้องกันสถำบันหลักของชำติ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนรำชกำรที่มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่วัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดนครรำชสีมำ
2. เพื่อพัฒนำสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
3. เพื่อเพิ่มพูนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ และลดมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม และป้องกันสถำบันหลักของชำติ
5. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีสมรรถณะสูงอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ
2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
4. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ยุทศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. เพื่อขยำยอัตรำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

2. เพื่อสร้ำงเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
1. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%)
2. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%)

3. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
กำรส่งเสริมอำชีพในพื้นที่
(ครัวเรือน)
4. อัตรำกำรว่ำงงำน(%)
5. อัตรำส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่ำ)
6. อัตรำส่วนกำรออมเฉลีย่
ต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(%)

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้ลด
รำยจ่ำย ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำ และบริกำร
ภำคกำรเกษตรต้นทำง กลำงทำงและ
ปลำยทำง
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำและบริกำร
ภำคนอกกำรเกษตรต้นทำง กลำงทำงและ
ปลำยทำง
4. สนับสนุนกำรผลิตและสร้ำงผลงำนวัต
นกรรมกำรเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำร
ปลอดภัย ทีส่ อดคล้องกับกำรพัฒนำจังหวัด
5. ส่งเสริมกำรนำวัตกรรมกำรเกษตร
อุตสำหกรรมและอำหำรปลอดภัย (Food
Valley) มำเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต
6. สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่อง
เที่ยงและกีฬำ
7. สนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพในครัวเรือนใน
ชุมชนต่ำงๆ โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

8.สร้ำงโอกำสและพัฒนำฝีมือให้กบั ผู้
ว่ำงงำน
9. ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
10.ส่งเสริมกำรออมของครัวเรือน
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ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
3. เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

7. ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน)

11. เพิ่มทักษะควำมสำมำรถและควำม
เชี่ยวชำญของแรงงำน เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ผลผลิตของสินค้ำและบริกำร
12.สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
ฐำนนวัตกรรม(Innovative
Entrepreneurship Development)
และผูป้ ระกอบกำรใหม่ทำงธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด
13. ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงำนภำครัฐภำคธุรกิจและเอกชน
14. เพิ่มทักษะควำมสำมำรถและควำม
เชียวชำญของแรงงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและ
บริกำร
1. ส่งเสริมอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้
ลดรำยจ่ำย
2. ส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้อย่ำงทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวก
จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อต่อกำร
กระจำยเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงำน
4. ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณะสุข
ที่มีคุณภำพและสำมำรถบริกำรได้อย่ำง
ครอบคลุม

8. จำนวนผู้ประกอบกำรด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ ขึ้น
(รำย)

ยุทธศาสตร์ที่
2 ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่

1. เพื่อลดควำม
ยำกจนและควำม
เลื่อมล้ำ

1.ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้
เส้นควำมยำกจน (%)
2. สัมประสิทธิ์กำรกระจำย
รำยได้ (Gini Coefficient)

2. เพื่อพัฒนำ
โครงข่ำยควำม
คุ้มครองทำงสังคม

3.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงำน
แรงงำน(%)
4. ร้อยละควำมครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภำพของ
ประชำชน(%)
5. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครรำชสีมำ(ศูนย์)
6. ระดับควำมสำคัญของ
หน่วยงำน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
(ครั้ง)
7. ร้อยละของผู้ประสบปัญหำ
ทำงสังคมที่ขอรับบริกำรได้รับ
บริกำรทำงกฎหมำย (%)

3. เพื่อสร้ำงควำมคุ้ม
กันให้กับสังคม

5. ส่งเสริมกำรให้ควำมช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ
6. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคมุ้ กันทำง
สังคม
7. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนที่ประสบปัญหำทำงสังคม
ขอรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรที่
รับผิดชอบทำงภำรกิจที่กฎหมำย
กำหนด
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ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
4. เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงโอกำสทำง
เศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

8. อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำชน 8. ส่งเสริมกำรให้มีกำรผลิตแพทย์
(แพทย์/คน) (ปี2559 แพทย์ 626
คน ประชำกร 2,629,979 คน)
9. อัตรำส่วนทันตแพทย์ต่อ
9. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตและพัฒนำทันต
ประชำกร (ทันตแพทย์/คน)
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภำวะผูส้ ูงอำยุ
ของจังหวัด
10. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตและพัฒนำ
10. อัตรำส่วนพยำบำลต่อ
บุคคลำกรด้ำนกำรบริกำรเพิ่มขึ้น
ประชำกร (พยำบำล/คน)
11. ส่งเสริมกำรสร้ำงทักษะด้ำนเทคโน
โยลีดิจิทัลแก่ประชำชน ทุกสำขำอำชีพ
11. ประชำชนนักศึกษำและ
12. ส่งเสริมให้ประชำกรศึกษำในและ
บุคลำกรด้ำนดิจิทลั ได้รับควำมรู้ นอกระบบ
และประโยชน์จำกเทคโนโลยี
13. ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็น
ดิจิทัล (คน)
แหล่งเรียนรู้แก่ประชำกรในทุกพื้นที่ ใน
12. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลีย่
ทุกด้ำน
ประชำกรไทยอำยุ 15-59 ปี
(ปี)
13. อัตรำกำรได้รับงำนทำของ
บัณฑิตที่จบภำยใน 1 ปี (%)
14.ส่งเสริมและแนะนำควำมต้องกำร
แรงงำนให้บัณฑิตที่จบใหม่
14. อัครกำรว่ำงงำนของ
ประชำกร (ปี 58) (%)
15. ส่งเสริมให้มีตลำดนัดพบแรงงำน
เพื่อลดอัตรำกำรว่ำงงำนของประชำชน
15. ค่ำเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 3
(คะแนน)
16. ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของครู
เพื่อให้นักเรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ตำมหลักสูตรที่กำหนด
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ยุทศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยืน

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ตัวชี้วัด
1. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัด

2. ปริมำณขยะในจังหวัด (ตัน)

3. กำรจัดกำรน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ)
4. พื้นที่บริหำรจัดกำรน้ำเพิ่มขึ้น
(ไร่)
5. ควำมยำวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ำกัดเซำะตลิ่ง (เมตร)

2.เพื่อใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

6. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่ระบบ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน (%)
7. สัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อยำนพำหนะต่อ
ประชำกร(ลิตร/คน)
8.สัดส่วนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำค
ครัวเรือนต่อประชำกร (ล้ำน
กิโลวัตต์/คน/ปี)
9. สัดส่วนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำใน
ภำคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้ำนบำท)
10. สัดส่วนปริมำณกำรใช้นำมัน
เชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม ต่อ
GPP ภำคอุตสำหกรรม (ลิตร/
ล้ำนบำท)

กลยุทธ์
1. ปลูกจิตสำนึกและให้ควำมรู้
ประชำชนได้ตะหนักถึงคุณค่ำ
และทรัพยำกรป่ำไม้
2. กำรอนุรักษ์และพื้นฟู ป่ำไม้
3.กำรรณรงค์ให้ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับกำรลดปริมำณ
ขยะ
4. กำรจัดหำและเพิ่ม
ควำมสำมำรถ ในกำรกำจัดขยะ
5. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดกำรน้ำเสีย
6. ส่งเสริมให้มีกำรบริหำร
จัดกำรน้ำทั้งในเขตชลประทำน
และนอกเขนชลประทำน
7. เพิ่มสิ่งก่อสร้ำงเพื่อลดกำร
พังทลำยของตลิ่งตำมแม่น้ำลำ
คลองสำยหลักของจังหวัด
8. พัฒนำระบบป้องกันน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนเมือง

9. รณรงค์ให้ประชำชนลดกำร
ใช้ยำยพำหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมำใช้รถสำธำรณแทน
10. รณรงค์ให้ประชำชน
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
11. รณรงค์ให้ประชำชน
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
12. รณรงค์ให้ผู้ประกอบกำรลด
ชั่วโมงกำรผลิตลงในบำง
ช่วงเวลำ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. เสริมสร้ำงควำม
การเสริมสร้าง
มั่นคงเพื่อปกปอง
ความมั่นคงทุกมิติ สถำบันหลักของชำติ
เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. เป็นศูนย์บริหำร
จัดกำรเครือข่ำย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ทุกมิติ
ยุทศาสตร์ที่

3. เสริมสร้ำงควำม
ปองดองและควำม
สมำนฉันท์ในชำติ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. จำนวนตำบลที่เข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจถึงควำมสำคัญของสถำบัน
หลัดของชำติ (ตำบล)

1. สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจถึง
ควำมสำคัญของสถำบันหลักของ
ชำติให้ประชนได้รับรูร้ ับทรำบ
2. ส่งเริม พัฒนำอำชีพตำมแนวทำง
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
3. ส่งเสริมกำรเรียนรูห้ ลักกำรทรง
งำนและแนวทำงพระรำชดำริ

2. จำนวนตำบลที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรมเครือข่ำยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำทุกมิติ
(ตำบล)

4.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด
5. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและ
กำรค้ำมนุษย์
6. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
บุกรุกทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
7. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
ก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำม
ชำติ
8. กำรป้องกันลกำรแก้ไขปัญหำภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่
9. กำรป้องกันและกำรแก้ปญ
ั หำภัย
พิบัติ
10. กำรป้องกันและรักษำควำม
สงบเรียบร้อยภำยในจังหวัด
11. ส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำย
12. ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสำธำรณภัย

3.สร้ำงกำรรับรู้ที่ถูกต้อง (ตำบล) 12.ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมปองดอง
สมำนฉันท์ ของประชำชน หรือ
นักเรียน นักศึกษำ ในจังหวัด
13. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภำค
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ยุทศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัตริ ำชกำร

2. เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำองค์กร
รวม
5 ยุทธศาสตร์

รวม 15 เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของสถำนพยำบำลที่
ได้รับกำรรับรองคุณภำพ HA
(%)
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง
น้ำประปำ (%)
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง
ไฟฟ้ำ (%)
4. ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึง
อินเตอร์เน็ต (%)
5. จำนวนครั้งที่ให้บริกำรภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ และเอกชน เชิงรุก
(ครั้ง)
6. ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ (%)
7. ร้อยละของภำษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรำยได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ (%)
8. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อประสิทธิภำพกำร
พัฒนำองค์กร (%)
รวม 46 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
1.เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
ให้บริกำรภำครัฐ

2. เพิ่มขีดควำมกำรจัดเก็บรำยได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กำรพัฒนำบุคลำกร
4. กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
5. กำรปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
6. กำรสร้ำงควำมโปรงใสในองค์กร
รวม 61 กลยุทธ์
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สรุป
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ :
โครำชเมืองน่ำอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสำหกรรม
ปลอดภัย

เป้ำประสงค์รวม

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพด้ำน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
นครรำชสีมำ

2) เพื่อพัฒนำ
สังคมให้เป็นเมือง
น่ำอยู่

3) เพื่อเพิ่มพูนควำม
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และลดมลพิษด้ำน
สิ่งแวดล้อม

4) เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงในกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำม
และปกป้องสถำบัน
หลักของชำติ

1) กำรพัฒนำ
และเพิ่ม
ศักยภำพกำร
แข่งขัน
เศรษฐกิจ

2) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่

3) บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ควำมสมบูรณ์อย่ำง
ยั่งยืน

3 เป้ำประสงค์

4 เป้ำประสงค์

3 เป้ำประสงค์

4) กำรเสริมสร้ำง
กำรมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถำบัน
หลักของชำติและ
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน
3 เป้ำประสงค์

8 ตัวชี้วัด
14 กลยุทธ์

15 ตัวชี้วัด
16 กลยุทธ์

10 ตัวชี้วัด
12 กลยุทธ์

5 ตัวชี้วัด
13 กลยุทธ์

5) เพื่อให้
หน่วยงำน
ภำครัฐมี
สมรรถนะสูง
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
5) กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

2 เป้ำประสงค์
8 ตัวชี้วัด
6 กลยุทธ์
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์กั บยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ โดยมุ่งเน้นพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ ด้ำนกำรศึกษำ
กำรเกษตร พัฒนำสังคม ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรำยละเอียดของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1.1) ประสำนและบริหำรจัดกำรน้ำ ตำมพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เมื่อปี
2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหำอุทกภัยอย่ำงเป็นระบบ
1.2) พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อกำร
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและน้ำแล้ง
1.3) พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.2) พัฒ นำและเตรีย มบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้ เป็นผู้มีคุณภำพมีทักษะและ
ศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน
2.3) สนับสนุนให้มีกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือและประกอบกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชำชนทั่วไป
2.4) ส่งเสริมให้ประชำชนได้เตรียมควำมพร้อม และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเข้ำสู่ประนะชำ
คมอำเซียนในทุกด้ำน
2.5) ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
3.1) พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภำพสูงขึ้น โดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
3.2) ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
3.3) ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยผู้นำด้ำนกำรเกษตรอำสำสมัครกำรเกษตร
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร และเพิ่มช่องทำงตลำด
3.5) สนับสนุนกำรทำกำรเกษตรทำงเลือก ตำมนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง
3.6) ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อกำรบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อ
กำรอนุรักษ์
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1) ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของผู้นำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชนให้เข้มแข็ง
4.2) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.3) ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน
4.4) ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น
4.5) ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ
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4.6) ดำเนิ นกำรโครงกำร เพื่อให้ บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
4.7) ส่งเสริมและประกำศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้ำง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครรำชสีมำ
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1) พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม)
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลประชำชนในทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
โดยร่วมมือกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลและหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้กำรเรียนรู้
กำรดูแลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรป้องกันโรค กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์และ
กำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมขั้นตอนและวิธีกำรทำงกำรแพทย์
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1) ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สอดคล้องกับควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรของประชำชน
6.2) ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง
6.3) ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมชำนำญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.4) ประสำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชำชนเข้ำใจในกำรใช้และรักษำสำธำรณูปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ
6.5) ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งระบบขนส่ งในจั งหวัดนครรำชสี มำ เพื่อ แก้ ไ ขปัญ หำจรำจร ควำม
ปลอดภัยและควำมเป็นระเบียบในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1) พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โครำช โดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
7.2) พัฒ นำและฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
นครรำชสีมำเพิ่มขึ้น
7.3) สนับสนุนและส่งเสริ มควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว และสร้ำงเครือข่ำย
เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร โดยกำรจั บ คู่ ธุ ร กิ จ พั ฒ นำคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ และขยำยตลำดสิ น ค้ ำ ทั้ ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำ และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ รวมถึ งกำร
สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ให้รองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8.2) นำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร
8.3) สนั บ สนุ น บุ ค ลำกรในสั ง กัด ให้ ได้ รั บกำรศึ กษำ อบรม กำรท ำวิ จัย เพิ่ มพู น ควำมรู้ เพื่ อ
ยกระดับประสิ ทธิภำพ กำรทำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน และในกำรสื่ อสำรและร่ว มมือกับ
ประชำคมอำเซียน
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8.4) บูรณำกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ
8.5) เปิ ดโอกำสให้ ป ระชำชนได้ เข้ ำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรกำหนดนโยบำยและควำมต้ องกำรของ
ประชำชนในกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ
8.6) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำงๆ
9.2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถำนที่สำคัญ โดยสร้ำง
ควำมอบอุ่นใจ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
9.4) สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1) พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่ำไม้ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์
10.2) รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
10.3) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. วิสัยทัศน์
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภำพกำรณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมำย
และปรำรถนำ คำดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนำคตข้ำงหน้ำ ตำบลปรุใหญ่เป็นตำบลขนำดเล็กที่มี
ประชำชนส่วนใหญ่พักอำศัยอยู่หนำแน่นและสงบสุข และคำดกำรณ์ว่ำในอนำคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่ำอยู่
อำศัยและมีทัศนียภำพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนำคตดังนี้
“ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้้า ล้าน้้าธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นน้าสนามซีเกมส์”
2. ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลปรุใหญ่ เพื่อนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบำลตำบลปรุใหญ่
มียุทธศำสตร์หลักที่จะดำเนินกำร 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
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3. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบำลต ำบลปรุ ใหญ่ พร้ อ มพั ฒ นำ ปรับ ปรุ ง และบำรุงรั กษำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนสำธำรณูป โภคให้ แ ก่
ประชำชนอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง ด้ ว ยควำมเหมำะสมและเป็ น ธรรม ตำมศั ก ยภำพและทรั พ ยำกรที่ มี เพื่ อ อ ำนวยควำม
สะดวกสบำยและให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสำมำรถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้ำงเคียงได้อย่ำงมี “คุณภาพ”
2. นโยบายด้านการปกครอง
กำรบริหำรเทศบำลฯ จะพัฒนำได้ตำมวิสัยทัศน์ นั้น จะนำหลักธรรมำภิบำล มำเป็นแนวทำงตำมควำม
เหมำะสมแก่โอกำสและเรื่องนั้น ๆ ได้แก่
- หลักคุณธรรมยึดมั่นควำมถูกต้อง ดีงำม มีจรรยำบรรณตำมระบบคุณธรรม 4 หลักคือ ควำมสำมำรถ,
ควำมเสมอภำค, ควำมมั่นคงในตำแหน่ง, ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมโอกำสและ
กรณี
- หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตำมกฎหมำย เป็นธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
- หลักควำมคุ้มค่ำยึดมั่นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- หลักควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ มีเหตุผลเพียงพอ ให้ประชำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล โดยไม่ส่งผล
กระทบทำงลบต่อเทศบำลฯ
- หลักกำรมีส่วนร่วมเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น รับฟังควำมคิดเห็น
- หลักควำมรับผิดชอบร่วมกันยึดมั่นติดตำมผลของกำรทำงำน พร้อมแก้ไขและชี้แจง
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชน โดยจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้สร้ำงอำชีพตำมควำมต้องกำรและควำม
ถนัดของประชำชนอย่ำงยั่งยืน ตำมศักยภำพของ เทศบำลฯ เพื่อสร้ำงรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น ทันควำม
เปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมืองและสอดคล้องกับประชำคมอำเซียน ในภำยภำคหน้ำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรใช้
เทคโนโลยี อย่ ำงเหมำะสมให้ แก่ทุกเพศทุกวัย ภำยใต้พระรำชดำรัส ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว ฯ เรื่อ ง
“เศรษฐกิจพอเพียง”
(ภำยใต้กรอบแนวคิดพอประมำณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขควำมสมดุลยั่งยืน และควำมรู้คู่
คุณธรรม)
เสริมสร้ำงควำมรั กควำมเข้ำใจต่อกันในเรื่อง “รู้รั กสามัคคี” ให้แก่ประชำชนและทุกภำคส่วน เพื่อให้ มี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรอยู่ร่วมกัน ร่วมกันพัฒนำให้ดีขึ้น ให้เข้ำใจควำมคิดต่ำง แต่ไม่แตกแยกควำมสำมัคคี ยอมรับกติกำ
ของสังคม บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ควำมเป็นคนปรุใหญ่ มีควำมรักควำมเข้ำใจ ดั่งครอบครัวเดียวกัน เทศบำล ฯ จะ
ให้กำรดูแลและพัฒนำ เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ด้วยควำมห่วงใย เอำใจใส่และเอื้ออำทร
เพื่อให้ปรุใหญ่เป็นสังคมที่น่ำอยู่ และเป็นกำรแบ่งเบำภำระของครอบครัว ให้ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. นโยบายด้านการเมือง
กำรบริหำรเทศบำล ฯ จะส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของประเทศ ให้แก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม ให้เกิดควำมเข้ำใจ
เข้ำถึ งปั ญหำและควำมต้องกำร ภำยใต้ค วำมเป็นไปได้ จำกทรัพยำกรที่มี ด้ว ยแนวคิด “โดยประชาชน เพื่ อ
ประชาชน เป็นของประชาชน”
สร้ำงผู้นำชุมชนและให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ชุมชน ภำยใต้ลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบำย
ด้ำนอื่นๆ ด้วยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ เพื่อร่วมกัน พัฒนำ ปรุใหญ่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ได้อย่ำงมี “ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล”
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5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบำลฯ ส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันเป็นหลัก และกำรแก้ไขรักษำควบคู่กัน ให้ควำมสำคัญกับกำรออกกำลังอย่ำงสม่ำเสมอ รู้จักป้องกัน
ตนเองและครอบครัวจำกโรคภัยไข้เจ็บ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคที่จะมำจำกประชำคมอำเซียน เช่น โรคเท้ำช้ำง
ประชำชนจะได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่แท้จริงของปัญหำสิ่งแวดล้อม ของเทศบำลฯและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่
จะให้ผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนำคต เพื่อร่วมระดมควำมคิด เตรียมกำรวำงแผนแก้ไข รับมือ
และป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้น ภำยใต้กำรยอมรับของส่วนรวม โดยยึดหลัก “ปรุใหญ่น่าอยู”่
6. นโยบายด้านการให้บริการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งควำมสำมัคคี สร้ำงเครือข่ำยสำมำรถกระจำยข่ำวสำรจำกเทศบำลฯ สู่
ชุมชนและเป็นตัวกลำงส่งควำมต้องกำรของประชำชนสู่เทศบำลฯ อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
ประชำชนจะสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆของเทศบำลฯ ได้อย่ำงเสมอภำค และเมื่อผู้รับบริกำรมีปัญหำใดๆ
เทศบำลฯจะร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อหำแนวทำงที่เกิดประโยชน์ แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด ภำยใต้แนวคิด
เทศบำลปรุใหญ่ “ห่วงใย รับใช้ประชาชน”
จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมำะสมแก่กำรพัฒนำเพื่อประชำชนชำวปรุใหญ่มำใช้ ให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้และประหยัดทั้งเวลำและค่ำใช้จ่ำย สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมำย
7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบำลฯ จะเน้นควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนทุกคน เพื่อควำมอยู่ดี รู้สึกอบอุ่นและ
ไว้วำงใจ จะประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ สร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมเป็นสังคมที่ดี
กำรอยู่ร่วมกันแบบชุมชนที่เอื้ออำทรกัน จัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปรับทัศนคติแก่เยำวชนและประชำชนทั่วไป
สร้ำงอำสำสมัคร จิตสำธำรณะ ให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนทุกคน ทำให้ปรุใหญ่เป็น “เขตความปลอดภัย”
8. นโยบายด้านการศึกษา
ส่งเสริมกำรศึกษำทุกระดับ ปลูกฝังกำรใฝ่รู้ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงผู้สูงอำยุ สนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือก
ให้ควำมร่วมมือและสร้ำงกิจกรรมร่วม กับโรงเรียนต่ำงๆในเขตเทศบำล ฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร้องขอควำมร่วมมือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรอนุรักษ์ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
และประเพณี เช่น ดนตรี, ศิลปะ, กีฬำและประเพณีต่ำงๆ ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (long life
learning) ปลู กจิ ตส ำนึ กที่ดีต่อบ้ำนปรุใหญ่ สร้ำงจิตสำธำรณะ ปลูกฝังกำรเสี ยสละเพื่อ ส่ วนรวม และสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ทะนุบำรุงศำสนำและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับ วัด
และแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตำมหลัก “บวร” บ้ำน วัด โรงเรียน
9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรจะยึดเป้ำหมำยจำกคำว่ำ “ปรุใหญ่น่ำอยู่” เป็นหลักบริหำรให้เกิดควำมต่อเนื่อง โดย
จะแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน คือ กำรจัดกำรภำยใน และกำรจัดกำรภำยนอก โดยจะคำนึงถึงผลกระทบ ที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ “ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้า ลาน้าธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม
ชั้นนาสนามซีเกมส์ ”
กำรจัดกำรภำยใน จะเป็น กำรจั ดกำรองค์กร ที่อยู่ภ ำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติที่
กำหนดไว้ ภำยใต้อ ำนำจของผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น ที่ ส ำมำรถสั่ ง กำรได้ ให้ ค วำมดี ค วำมชอบได้ ลงโทษได้ เพื่ อ ให้
ดำเนิน กำรตำมวิสัย ทัศน์ที่ได้เสนอไว้ และพรหมวิห ำร 4 (เมตตำ กรุณำ มุทิตำและอุเบกขำ) โดยสอดคล้องกับ
นโยบำยของภำครัฐและร่วมมือกับสภำเทศบำล
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กำรจัดกำรภำยนอก จะเป็นกำรนำนโยบำยของคณะผู้บริหำรและนโยบำยภำครัฐ ตลอดจนกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรต่ำงๆของประชำชน สู่กำรปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชำชนส่ วนใหญ่ โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตำ สร้ำงสรรค์และทันต่อเหตุกำรณ์ โดยยึดหลัก “ข้าราชการที่
ดี” (ข้ำ คือผู้รับใช้,รำชคือพระรำชำ,กำรคืองำน,ดี คือให้เกิดประโยชน์ ที่ชอบ
ที่ถูก) คือคนของพระรำชำที่
ทำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อบ้ำนเมือง และจะสนับสนุนให้มีกำรประเมินในทุก ๆ กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเป็นข้อมูล
อ้ำงอิงและตรวจสอบ
4. เป้าประสงค์
1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. แหล่งน้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์ และได้รับกำรดูแล
3. ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร มีมำตรฐำนและทั่วถึง
4. ประชำชนเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม
5. เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำ
6. กำรบริกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักบริกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7. ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ และได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขทั่วถึง
8. เด็ก เยำวชน สตรี คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
9. ชุมชนมีควำมเข็มแข็ง ยกระดับควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้ สำมำรถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
5. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. จำนวนแหล่งน้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแล และพัฒนำเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคม และมีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

4. จำนวนประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมสำคัญทำงศำสนำ และสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรประชำชนเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำเพิ่มขึ้น และกำรบริกำรสำธำรณสุขมีคุณภำพและมำตรฐำน

8. ร้อยละของประชำชนได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ และมีคุณภำพที่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
9. ร้อยละของประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
6. ค่าเป้าหมาย
1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. แหล่งน้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแล และพัฒนำเพิ่มขึ้น
3. ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคม และมีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรได้มำตรฐำน
เพิ่มขึ้น
4. ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมสำคัญทำงศำสนำ และสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมเพิ่มขึ้น
5. เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
6. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรประชำชนเพิ่มขึ้น
7. ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำเพิ่มขึ้น และกำรบริกำรสำธำรณสุขมีคุณภำพและมำตรฐำนเพิ่มขึ้น
8. ประชำชนมีคุณภำพที่ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
9. ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
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7. กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำงๆ รวมทั้งกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย และควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทำงบก/ทำงน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถำนที่สำคัญ เพื่อสร้ำงควำม
อบอุ่นใจ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4. สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้ำน และอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)
เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจรในชุมชน หมู่บ้ำน
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1. พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อกำรอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงคุณภำพชีวิตพื้นฐำน ให้สอดคล้องกับควำม
จำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชนในกำรดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง
2. ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึงให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะเส้นทำงกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำรงชีวิตของประชำชน
3. ประสำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำใจในกำรใช้และรักษำสำธำรณูปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ในกำรพัฒนำฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
1. พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโครำช เพื่อ
กำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน
จนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำสู่กีฬำอำชีพในระดับชำติและนำนำชำติ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
1. พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ (ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภำพมี
ทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน
2. ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. นำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เพื่อให้บริกำรกับประชำชนให้สะดวก รวดเร็ว
แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชำชน ผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
2. สนับสนุนบุคลำกรในสังกัด ให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม กำรทำวิจัย เพิ่มพูนควำมรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภำพ กำรทำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน และในกำรสื่อสำรและร่วมมือกับประชำคม
อำเซียน
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3. บูรณำกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชน
4.. เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยและควำมต้องกำรของประชำชน
5. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และส่งเสริมศักยภำพท้องถิ่นในทุกๆ ด้ำน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1. สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน
(อสม.)
2. ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในระดับหมู่บ้ำนและชุมชน ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้กำรเรียนรู้
กำรดูแลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรป้องกันโรคกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์และกำร
เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมขั้นตอนและวิธีกำรทำงกำรแพทย์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1. ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของผู้นำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำกำร
พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภำพ
2. ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และด้อยโอกำส โดยกำร
จัดกิจกรรมที่เหมำะสมและดำเนินกำรให้เกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณเพื่อดำเนินกำรพัฒนำบทบำทและ
คุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมชำนำญในวิชำชีพที่เหมำะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
3. ดำเนินกำรสนับสนุน และประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อป้องกันและให้มีกำร
ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิต และกำรจำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
1. ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกล
โดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
2. สนับสนุนกำรทำกำรเกษตรทำงเลือก เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพของนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
8. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
- ประชำชนมีแหล่งน้ำสำหรับกำรอุปโภค บริโภค และเพื่อกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
- กำรบริหำรจัดกำรน้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- คุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตเทศบำลดีขึ้น มีอำชีพและรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
- ประชำชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงครอบคลุม ทั่วถึง และได้มำตรฐำน
- กำรคมนำคมขนส่งทำงบก สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรในเขตเทศบำลมีควำมสะดวกสบำย ทั่วถึง
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
- ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นดำรงอยู่คู่ท้องถิ่น
- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิม วำงแผนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่แบบบูรณำกำร
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
- ส่งเสริมกำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
- ระบบกำรศึกษำมีมำตรฐำน
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำน
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- พัฒนำระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนขององค์กร
- กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น ใช้หลักควำมโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมมีส่วนร่วม
หลักควำมรับผิดชอบ และควำมคุ้มค่ำ
- เทศบำลมีควำมเข้มแข็งในทุกๆ ด้ำน
- ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
- เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สำมำรถให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและ
ทั่วถึง
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
- ประชำชนมีสุขภำพพลำนำมัยดีถ้วนหน้ำ
9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
- สังคมและชุมชนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีอำชีพและรำยได้เพียงพอ
- ยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้นและสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
- ประชำชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในกำรพัฒนำชุมชนและตนเอง
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
- พัฒนำระบบเศรษฐกิจรำกฐำนด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน มีอำชีพและรำยได้เพียงพอในกำรดำรงชีวิต
- เพิ่มผลผลิตและมูลค่ำผลิตผลทำงกำรเกษตร รวมทั้งปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภำพ
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ปัจจัยนาเข้า
(Input)

แบบที่ 1

แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่นโดยตนเอง

38

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำฐำนข้อมูล
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำท้องถิ่น
10. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพของท้องถิ่น
11. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
12. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
17. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์
18. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์

มี
การดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
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กระบวนการติดตาม
(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลำคม) เดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561
2. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

19

2,870,000

16

2,210,000

13

1,940,000

15

2,130,000

63

9,150,000

2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ต่อแนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

7

2,169,000

6

2,550,000

3

500,000

2

200,000

18

5,419,000

43

26,323,500

36

48,242,600

24

18,899,900

32

16,657,800

135

110,123,800

6

830,000

6

830,000

5

330,000

5

330,000

22

2,320,000

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ

10

2,110,000

10

1,760,000

11

2,560,000

10

4,760,000
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11,190,000

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ

15

2,039,946

16

2,283,564

16

2,439,864

16

2,596,164

63

9,359,538

7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข

25

7,010,000

24

5,960,000

23

3,260,000

23

3,260,000

95

19,490,000

12

995,000

12

1,005,000

12

1,015,000

12

1,025,000

48

4,040,000

9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำสังคม

18

14,456,000

18

15,456,000

19

17,006,000

18

18,456,000

73

65,374,000

10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรเกษตร

3

270,000

4

770,000

3

270,000

3

270,000

13

1,580,000

รวม

158

59,073,446

148

81,067,164

129

48,220,764

136

49,684,964

571

238,046,338

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ : พิจำรณำว่ำแผนยุทธศำสตร์นั้น มีกำรกระจำยของโครงกำรและงบประมำณในแต่ละยุทธศำสตร์เป็นอย่ำงไร
มีก ำรกระจุก ตั วของโครงกำรและงบประมำณอยู่ เ ฉพำะยุ ทธศำสตร์ ใ ดยุ ทธศำสตร์ ห นึ่งหรื อ ไม่ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้
ควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์ใด
สรุป จำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีจะเห็นว่ำปี พ.ศ. 2561 เทศบำลตำบลปรุใหญ่ พยำยำมที่จะให้มีกำรกระจำยโครงกำรทุก
ยุทธศำสตร์แต่จะมีกำรกระจุกตัวในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน คือ จำนวน 43 โครงกำร เป็นเงิน 26,323,500
บำท ซึ่งจำนวนโครงกำรมีจำนวนมำกเกินไป รองลงมำคือยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี จำนวน 25 โครงกำร เป็น
เงิน 7,010,000 บำท ซึ่งใช้งบประมำณมำก แต่งบประมำณของเทศบำลตำบลปรุใหญ่มีจำนวนจำกัด แสดงให้เห็นว่ำเทศบำลตำบล
ปรุใหญ่ ให้ควำมสำคัญกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และอันดับ 3 คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนยุทธศำสตร์ที่ไม่ค่อยเน้น
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
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3. จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

3

270,000

55

3. พัฒนำ
โครำชเมืองน่ำ
อยู่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ปี 2563
งบ

ปี 2564
งบ

ประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณ

โครงการ
จานวน

4

770,000

3

270,000

19,600,946

56

20,504,564

58

75

32,192,500

64

53,832,600

4. กำรบริหำร
รำชกำรแบบ
บูรณำกำรตำม
หลัก
ธรรมำภิบำล

25

7,010,000

24

รวม

158

59,073,446

148

1. พัฒนำ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตรแบบ
ครบวงจรเพื่อ
เป็นครัวของ
โลก
2. ลดควำม
เหลื่อมล้ำทำง
สังคมและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชน

จานวน
โครงการ

ปี 2562

รวม
งบ

งบ

ประมาณ

จานวน
โครงการ

ประมาณ

3

270,000

13

1,580,000

23,020,864

56

26,837,164

225

89,963,538

45

21,669,900

54

19,317,800

238

127,012,800

5,960,000

23

3,260,000

23

3,260,000

95

19,490,000

81,067,164

129

48,220,764

136

49,684,964.00

571

238,046,338

เกณฑ์การพิจารณา : พิจำรณำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงกำรและงบประมำณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกน้อยเพียงใด ถ้ำมีโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกก็แสดงให้เห็นว่ำ
แผนยุทธศำสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่ดี
สรุป ยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีจำนวน 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ยุทธศำสตร์ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน ยุทธศำสตร์พัฒนำโครำชเมืองน่ำอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรแบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
พบว่า จำนวนโครงกำรของเทศบำลตำบลปรุใหญ่ ปี 2561 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทั้ง
4 ยุทธศำสตร์ แสดงว่ำแผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลตำบลปรุใหญ่เป็นยุทธศำสตร์ที่ดี
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
จานวน
โครงการ งบประมาณ
จานวน
ก่อหนี้ ก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
ผูกพัน/
ลงนามใน
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ลงนามใน
สัญญา
งบประมาณ
สัญญา

จานวน
โครงการ
ตาม
เทศ
บัญญัติ

งบประมาณ
ตาม
เทศบัญญัติ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชดำริ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ- วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข
9. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

19

2,540,000.00

5

265,488.00

5

265,488.00

6

1,346,000.00

3

552,680.22

2

253,880.22

22

7,439,000.00

16

4,399,904.81

15

3,529,904.81

5

210,000.00

3

97,458.00

3

97,458.00

8

1,520,000.00

2

498,000.00

1

498,000.00

12

1,848,040.00

10

1,119,720.28

9

1,119,720.28

19

2,120,000.00

10

699,747.20

10

699,747.20

7

678,500.00

3

365,075.00

3

365,075.00

13

12,921,000.00

7

10,966,740.00

7

10,964,340.00

10. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำกำร
เกษตร
รวม

2

150,000.00

-

-

-

-

113

30,772,540.00

59

18,964,813.51

55

17,793,613.51

ยุทธศาสตร์
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำรแล้ว

จำนวนโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(กันเงิน)

จำนวนโครงกำร
(ไม่ดำเนินกำร)

จำนวน
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
5
รักษำควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
3
ต่อแนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
16
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
3
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
2
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
10
พัฒนำกำรศึกษำ

ร้อยละ
4.42

จำนวน
4

ร้อยละ
3.54

2.65

0

0

3

2.65

0

14.16

4

3.54

2

1.77

2.65

0

0

2

1.77

0

0

8.85

0

7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข

10

8.85

3

9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตร
รวม

จำนวน ร้อยละ
10
8.85

จำนวนโครงกำร
ที่โอนตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่
(ไม่ดำเนินกำร)
จำนวน
ร้อยละ
0
0

จำนวนโครงกำรทั้งหมด
จำนวน
19

ร้อยละ
16.81

0

6

5.31

0

0

22

19.47

1.77

0

0

5

4.42

6

5.31

0

0

8

7.08

0

2

1.77

0

0

12

10.62

0

0

9

7.96

0

0

19

16.81

2.65

0

0

3

2.65

1

0.88

7

6.19

7

6.19

0

0

6

5.31

0

0

13

11.50

0

0

0

0

2

1.77

0

0

2

1.77

59

52.21

8

7.08

45

39.82

1

0.88

113

100

เกณฑ์ในการพิจารณา : (1) ทำกำรเปรีย บเที ยบข้อมู ล ว่ำ มี โครงกำรที่ เสร็จ มำกน้อยเพี ย งใด เพื่อแสดงให้เห็น ถึง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำรตำมแผน
(2) หำกมี ร้อยละของโครงกำรที่ ดำเนิ นงำนเสร็จ แล้วมำกเท่ ำใด ก็แสดงให้เห็นว่ำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด ในทำงกลับกันหำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สัดส่วนของโครงกำรที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงกำรมำกเท่ำไร ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ำแผนยุทธศำสตร์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร
สรุป ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ปี 2561 รวม 10 ยุทธศำสตร์ จำนวนโครงกำรตำมแผน มีทั้งสิน้ 158
โครงกำร จำนวนโครงกำรทีน่ ำมำตั้งงบประมำณ จำนวน 113 โครงกำร ประกอบด้วย จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ จำนวน
59 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 52.21 โครงกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 7.08 โครงกำรที่
ไม่ได้ดำเนินกำร จำนวน 46 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 40.71 ซึ่งตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำร
ตำมแผนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

44

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
โอนตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่

งบปกติ
ยุทธศำสตร์
จำนวนเงิน
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
265,488.00
รักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
154,880.22
ต่อแนวทำง
พระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
1,457,904.81
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
97,458.00
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
498,000.00
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ
1,119,720.28
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
699,747.20
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
365,075.00
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร 10,964,340.00
พัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรเกษตร
15,622,613.51
รวม

เงินสะสม

เงินอุดหนุน

1.70

จำนวน
เงิน
-

0.99

-

-

99,000.00

4.56

-

-

253,880

1.43

9.33

-

-

2,072,000.00

95

-

-

3,529,904.81

19.84

0.62

-

-

-

-

-

-

97,458.00

0.55

3.19

-

-

-

-

-

-

498,000

2.80

7.17

-

-

-

-

-

-

1,119,720.28

6.29

4.48

-

-

-

-

-

-

699,747.20

3.93

2.34

-

-

-

-

-

-

365,075

2.05

70.18

-

-

-

-

-

-

10,964,340

61.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

2,171,000.00

100

-

-

17,793,613.51

100

ร้อยละ

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

-

-

-

จำนวน
เงิน
-

รวม

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

-

265,488.00

1.49

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ : นำข้อมูลที่ได้มำเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้ระบุไว้ในแผนเพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้
เห็น ถึงสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ
สรุป กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มีกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยประจำ ค่ำตอบแทน
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) รวมจำนวนเงินที่เบิกจ่ำยทั้งสิ้น 17,793,613.51 บำท ดังนี้
- งบปกติ
จำนวนเงิน
15,622,613.51 บำท
- เงินสะสม
จำนวนเงิน
2,171,000.00 บำท
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6. ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป - อำหำรเสริม (นม) ปฐมวัย
2. เงินอุดหนุนทั่วไป - อำหำรเสริม (นม) ปฐมศึกษำ
3. เงินอุดหนุนทั่วไป - อำหำรกลำงวัน (ปฐมวัย)
4. เงินอุดหนุนทั่วไป - อำหำรกลำงวัน
(ประถมศึกษำ)
5. เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
6. เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
7. เงินอุดหนุนทั่วไป – เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
8. เงินอุดหนุนทั่วไป – เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก
9. เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่ำตอบแทนครูศูนย์เด็กเล็ก
10. เงินอุดหนุนทั่วไป – เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำงครู
11. เงินอุดหนุนทั่วไป – เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงำนจ้ำงครู
12. เงินอุดหนุนทั่วไป – กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
13. เงินอุดหนุนทั่วไป - อุดหนุนสำธำรณสุข
สำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
14. เงินอุดหนุนทั่วไป - อุดหนุนสำหรับสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ
15. เงินอุดหนุนทั่วไป - อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคฯ
รวม

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว




งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
ที่ได้รับ
122,874
191,064
305,800

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
109,206.30
175,472.98
270,600.00

งบประมาณ
คงเหลือ
13,667.70
15,591.02
35,200.00



391,000

383,160.00

7,840.00







9,120,000
1,581,600
6,000
277,500
432,000

8,498,700.00
1,503,200.00
6,000.00
160,230.00
432,000.00

621,300
78,400.00
117,270.00
-



48,000

48,000.00

-



24,000

24,000.00

-


-



110,500
140,000

98,600.00
-

11,900.00
140,000.00





5,430

ดำเนินกำร
ไม่เบิกจ่ำย

5,430.00





27,150

เบิกงบประมำณ
จำก สปสช.

27,150.00

12,782,918

11,709,169.28

1,073,748.72

ไม่
ดาเนินการ

7. ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ไม่มี -
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กระบวนการประเมินผล
(Output)
แบบที่ 3

แบบประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 2 ครั้ง (เดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลปรุใหญ่
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยำยน 2561

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำกำรเกษตร
รวม
ระดับผลสัมฤทธิก์ ารนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
คิดเป็นร้อยละ

ปี 2561
จานวนโครงการใน
จานวนโครงการที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
นาไปปฏิบัติ
(พ.ศ. 2561 – 2564) (บรรจุในเทศบัญญัติ
ปี 2561
ปี 2561)
19

19

7
43
6

6
22
5

10

8

15
25
12
18
3
158

12
19
7
13
2
113

ร้อยละ 71.52
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
แบบที่ 3/2 แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
จำกกำรสุ่มสำรวจจำนวน 176 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อำยุ

3. กำรศึกษำ

(1) ชำย
(2) หญิง

จำนวน
จำนวน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ต่ำกว่ำ 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ
อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
อื่น ๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

75

รับรำชกำร
เอกชน / รัฐวิสำหกิจ
ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้ำง
นักเรียนนักศึกษำ
เกษตรกร
อื่น ๆ (ระบุ)....................

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

9

4. อำชีพหลัก (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

70
106
2
8
27
38
56
45

55
19
20
5
2

12
70
52
5
18
10

คน คิดเป็นร้อยละ
คน คิดเป็นร้อยละ

39.77
60.23

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

42.61

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

5.11

1.14
4.55
15.34
21.59
31.82
25.57

31.25
10.80
11.36
2.84
1.14

6.82
39.77
29.55
2.84
10.23
5.68
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภำพรวม
ความพึงพอใจ

พอใจมาก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

28.98

62.50

8.52

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

26.70

60.23

13.07

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

31.82

57.39

10.80

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อสำธำรณะ

30.11

56.82

13.07

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

28.41

55.11

16.48

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

29.55

59.09

11.36

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ

30.68

55.11

14.20

8) กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

31.25

50.00

18.75

9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

30.11

56.82

13.07

29.73

57.01

13.26

รวม

แบบที่ 3/3 แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

7.03

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.95

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

7.01

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.92

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.86

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.82

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.84

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.97

รวม

6.93
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.80

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.67

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.73

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.71

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.68

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.64

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.75

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.82

รวม

6.73

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.90

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.72

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.76

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.69

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.65

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.79

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.76

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.80

รวม

6.76
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.51

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.65

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.54

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.63

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.63

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.60

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.76

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.75

รวม

6.63

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.90

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.73

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.78

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.62

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.67

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.84

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.74

8) ประโยชน์ทปี่ ระชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.82

รวม

6.76
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.61

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.63

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.66

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.61

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.60

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.65

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.73

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.72

รวม

6.65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.80

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.76

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.80

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.77

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.77

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.77

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.78

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.82

รวม

6.78
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

6.82

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.78

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.74

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.80

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.89

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.77

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.70

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.70

รวม

6.77

ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการพัฒนาสังคม

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

7.22

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

7.09

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

7.15

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

7.07

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

7.06

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.98

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

7.05

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

7.13

รวม

7.09
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการพัฒนาการเกษตร
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม

7.03

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม

6.93

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม

6.96

4) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ

6.89

5) มีควำมโปร่งในในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

6.95

6) กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

6.85

7) ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น

6.86

8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรม

6.93

รวม

6.92

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานทุกยุทธศาสตร์ (ภาพรวม)
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.93

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ

6.73

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

6.76

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

6.63

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬำ

6.76

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

6.65

7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.78

8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

6.77

9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

7.09

10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

6.92
รวม

6.80
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ผลการดาเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
รวม

จานวนโครงการที่ปรากฏ
ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2561
19
6
22
5
8

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการได้

12
19
7
13
2
113

10
10
3
7
0
59

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทีด่ าเนินการได้
คิดเป็นร้อยละ

5
3
16
3
2

ร้อยละ 52.21
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ผลการดาเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้นาไปตั้งเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและได้มีการดาเนินการ
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวนโครงการใน
จานวนโครงการทีต่ ั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นเทศบัญญัติ
(พ.ศ. 2561 – 2564) งบประมาณรายจ่าย
ปี 2561
และได้มีการ
ดาเนินการ

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

19

5

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ

7

3

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

43

16

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

6

3

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และ

10

2

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

15

10

7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

25

10

8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

12

3

9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

18

7

10.ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำกำรเกษตร

3

0

158

59

กีฬำ

รวม

ระดับผลสัมฤทธิ์การนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่ได้นาไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้มีการ
ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ 37.34
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สรุป
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
................................
1. ผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) มีจำนวน 10 ยุทธศำสตร์ จำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปี 2561 มีจำนวน 158 โครงกำร นำมำบรรจุในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 113 โครงกำร
ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.52
2. ผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการได้
จำกจำนวน 10 ยุทธศำสตร์ โครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปี 2561 มีจำนวน 113 โครงกำร
ดำเนินกำรได้ จำนวน 59 โครงกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ดังนี้
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้
ทำได้

5
3
16
3
2
10
10
3
7
-

โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก
จำก

19
6
22
5
8
12
19
7
13
2

โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 52.21
ผลสาเร็ จในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ที่ไ ด้น าไปตั้งเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีและได้มีการดาเนินการ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) มีจำนวน 10 ยุทธศำสตร์ จำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปี 2561 มีจำนวน 158 โครงกำร นำมำบรรจุในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และดำเนินกำรได้ จำนวน 59 โครงกำร
3.

ระดับผลสัมฤทธิ์การนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 37.34
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
งบประมำณที่ตั้งไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปี 2561 เป็นเงิน 59,073,446 บำท
งบประมำณที่ตั้งไว้ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ปี 2561 เป็นเงิน 30,772,540 บำท
เบิกจ่ำยจริง (ไม่รวมรำยจ่ำยประจำ/เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
เป็นเงิน 17,793,613.51 บำท
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 57.82
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) พบว่ำ
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 มีโครงกำรจำนวนมำก ซึง่
จำกรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบ
เดือนตุลำคม) จะเห็นได้ว่ำโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในปี 2561 มีทั้งหมด 158
โครงกำร งบประมำณ 59,073,446 บำท และนำมำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561 ได้จำนวน 113
โครงกำร ตั้งงบประมำณ 30,772,540 บำท ซึ่งมีระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรนำโครงกำรจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมำ
บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.52
2. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2561 อยู่ในเกณฑ์น้อย
คิดเป็นร้อยละ 52.21
3. ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนและโครงกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ มีจำนวนมำก แต่งบประมำณของ
เทศบำลมีจำนวนจำกัด
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
1. กำรบรรจุโครงกำรเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในแต่ละปี ควรมีกำรพิจำรณำให้สอดคล้องกับงบประมำณของ
เทศบำล
2. กำรบริหำรงบประมำณของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ควรมีกำรกำกับ ดูแล เร่งรัดกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย และแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้ รวมทัง้ ให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บริหำร
ทรำบอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำโครงกำรที่ไม่ได้ดำเนินกำรมีจำนวน
ค่อนข้ำงมำก

