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 ลักษณะทั่วเปของระบบติดตามละประมินผล 

 ระบบติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือ฿นปัจจุบัน รียกวำ 
ผนยุทธศำสตร์ จะสำมำรถติดตำมผนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌเดຌดยจะ ปรำกฏ฿นรูปบบ
ของรำยงำน฿นทุกชวงของผนยุทธศำสตร์ ดยขຌอมูลทีไเดຌจะถูกสงเปยัง หนวยติดตำมละประมินผล หรือ M&E  
Unit (Monitoring  And  Evaluation  Unit)  ซึไงเดຌก องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทีไจะป็นศูนย์กลำง฿นกำร
กใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละจำกกำรประมินผล รวมตลอดจนป็นศูนย์กลำง฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล฿น
ภำพรวมของจังหวัด นอกจำกนีๅยังท ำหนຌำทีไป็น ระบบสัญญำณตือนภัยลวงหนຌำ (Early  Warning  System)   
วำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนยุทธศำสตร์ทีไดีหรือเมอยำงเร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถด ำนินกำรเดຌ
ตำมผนทีไก ำหนดเวຌพียง฿ด  กำรด ำนินกำรตำมผนทีไกิดขึๅนป็นอยำงเร พืไอประยชน์ตอกำรปรับปรุง฿หຌผล
บรรลุผลเดຌ฿นทุกชวงของผนตอเป฿นอนำคต 

การติดตาม 
ป็นขัๅนตอน฿นกำรตรวจสอบผลกำรด ำนินกำรของผนงำนครงกำร ตำมผนพัฒนำสำมปวำเดຌปฏิบัติ

ตำมขัๅนตอนกิจกรรมทีไก ำหนดเวຌ฿นผนงำนครงกำรหรือเมมี กำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพหรือเมละอยู฿น
ระยะวลำ งบประมำณทีไ฿ชຌ฿นกำรด ำนินกำรตำมทีไก ำหนดเวຌหรือเมพืไอป็นขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌตนอง ผูຌบังคับบัญชำ 
ตลอดจนผูຌรับผิดชอบผนงำนครงกำรทุกระดับ พืไอ฿หຌค ำนะน ำชวยหลือ กຌเขอ ำนวยควำมสะดวก ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนตำมผนงำน/ครงกำร บรรลุปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

การประมินผล 
ป็นขัๅนตอนกำรตรวจสอบควำมกຌำวหนຌำของผนงำนครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของ

ผนงำนครงกำรวำมีมำกนຌอยพียง฿ด มืไอปรียบทียบกับกณฑ์ทีไก ำหนดขึๅน กำรประมินผลจึงป็นกระบวนกำร
บงชีๅถึงคุณคำของผนงำนครงกำร วำเดຌผลตำมวัตถุประสงค์ของผนงำนครงกำรนัๅนหรือเมพียง฿ด 

วัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลผน 
โ.แ พืไอ฿หຌกำรติดตำมละกำรประมินผลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
โ.โ พืไอ฿หຌทรำบปัญหำละอุปสรรค฿นกำรปฏิบัติงำน ซึไงจะน ำเปสูกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌมี

ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
โ.ใ พืไอ฿หຌทรำบสัมฤทธิผลดยรวมของผนพัฒนำทศบำล ละน ำขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอชีๅนะก

ผูຌบริหำร฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำปตอเป 

ความส าคัญของการติดตาม 
กำรติดตำมป็นครืไองมือทีไจ ำป็น฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของครงกำรทีได ำนินกำรอยูหำกเมมี

ระบบติดตำมของครงกำรลຌว ยอมสงผล฿หຌกิดควำมลำชຌำ฿นกำรด ำนินงำน฿หຌลุลวง คำ฿ชຌจำยครงกำรสูงกินกวำทีไ
ก ำหนดเวຌ กลุมปງำหมำยหลักของครงกำรเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอยกวำทีไควรจะป็น  กิดปัญหำ฿นกำร
ควบคุมคุณภำพของกำรด ำนินงำน สียวลำ฿นกำรตรวจสอบควำมขัดยຌง฿นกำรปฏิบัติงำนภำย฿นหนวยงำนหรือ
ระหวำงหนวยงำนกับกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับประยชน์จำกครงกำร ฿นทำงตรงกันขຌำมหำกครงกำรมีระบบติดตำมทีไดี
ลຌวจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร฿ชຌตຌนทุน (Cost–effective) ด ำนินงำนตำงโ ยกตัวอยำงชนกำรระบุปัญหำทีไ
กิดขึๅน฿นครงกำรละกำรสนอนวทำงกຌปัญหำกำรติดตำมควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำถึงครงกำรของกลุมปງำหมำย 
กำรติดตำมประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนของสวนตำงโ฿นครงกำรละกำรสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน 
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ความส าคัญของการประมินผล 
       กำรประมินผลนัๅน ป็นสิไงหนึไงทีไจ ำป็นส ำหรับกำรด ำนินกำร ชนดียวกับกำรติดตำม พรำะผลทีไเดຌ
จำกกำรประมินจะ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง กຌเข กำรขยำยขอบขต หรือกำรยุติกำรด ำนินกำร ซึไงขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์
ของกำรประมิน กำรประมินผลผนงำนจึงป็นสิไงทีไจะบงชีๅวำผนงำนทีไก ำหนดเวຌ เดຌมีกำรปฏิบัติหรือเม อยำงเร 
อันป็นตัวชีๅวัดวำผนหรือครงกำรทีไเดຌด ำนินกำรเปลຌวนัๅน ฿หຌผลป็นอยำงเร น ำเปสูควำมส ำรใจตำมผนงำนทีไ
ก ำหนดเวຌหรือเม อีกทัๅงกำรติดตำมละประมินผลยังป็นกำรตรวจสอบ วำมีควำมสอดคลຌองกับกำร฿ชຌทรัพยำกร 
(งบประมำณ) พียง฿ด ซึไงผลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผล ถือป็นขຌอมูลยຌอนกลับ (Feedback) ทีไสำมำรถ
น ำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละกำรตัดสิน฿จตอเป นอกจำกนีๅ กำรประมินผลยังถือป็นกระบวนกำรตัดสินคุณคำ ละ
กำรตัดสิน฿จอยำงมีหลักกณฑ์ดย฿ชຌขຌอมูลทีไกใบรวบรวมอยำงป็นระบบมีควำมทีไยงตรง ชืไอถือเดຌ 
     กรอบนวคิดในการวางระบบติดตามละประมินผล  จุดริไมตຌนของระบบกำรติดตำมริไมจำกกำร
เดຌรับทรัพยำกรซึไงป็นปัจจัยน ำขຌำ  เดຌก  ผนปฏิบัติกำร / งบประมำณ / บุคลำกร  ละทรัพยำกรอืไนโ  พืไอ
ด ำนินงำนดยมุงป็นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรด ำนินงำนมืไอทียบกับวลำ  ิ Input  monitoringี ละ
กำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรดำนินงำนมืไอทียบกับปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌ  (performance monitoring) 
กำรวำงระบบติดตำม฿นทีไนีๅจึงป็นกำรสรຌำงระบบพืไอทีไจะนำเปสูกำรปรับปรุงกຌเข฿นชิงกำรบริหำรผน พืไอ฿หຌงำน
ด ำนินตอเปจนจบตำมวลำ ละยังจะมีระบบประมินผลมำประมินวำมืไอผลทีไกิดขึๅนทัๅง฿นสวนของผลผลิต  
(output)  ละผลลัพธ์  (outcome)  วำป็นเปตำมทีไตัๅงปງำหมำยหรือป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌลวงหนຌำ
พียง฿ด อยำงเรกใดี ระบบติดตำมละประมินผล จะเดຌรับผลกระทบจำกกำรจัดทำผนปฏิบัติกำร นัไนคือ ถຌำเดຌ
ผนปฏิบัติกำรทีไสอดคลຌองละอืๅอตอกำรติดตำมละประมินผล กใจะท ำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลท ำหนຌำทีไ
ของระบบเปเดຌ  หำกตผนเมอืๅอตอกำรติดตำม ชน  ขำดควำมชัดจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมดยเมเดຌยึด
ผนปฏิบัติกำร ฯลฯ กใอำจทำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลดยรวมมีปัญหำเดຌ 
การประมินผลจะด านินการ 3 วิธี คือ  

วิธีกำรทีไ แ จะ฿ชຌรูปบบประมินควำมพึงพอ฿จของประชำชนหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับครงกำร พืไอ฿หຌ
ทรำบผลกำรด ำนินงำนป็นชนเร ควรมีกำรปรับปรุงกຌเข฿นกิจกรรม฿ดบຌำง ตำมขຌอสนอนะซึไงจะด ำนินกำรกับ
ทุกครงกำร  

วิธีกำรทีไ โ    คือกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรด ำนินงำนทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
ตำมบบทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนก ำหนด฿หຌ บงป็น โ บบ คือ  

แี ประมินควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอ฿จมำก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ   

โี ประมินควำมพึงพอ฿จตอกำรด ำนินงำน฿นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ดຌำนตำงโ ดย฿หຌคะนนตัๅงต 
แ ถึง แเ ดยกำรสุมตัวอยำงจำกประชำกร฿นขตพืๅนทีไ สรุปป็นขຌอมูลน ำสนอผูຌบริหำร ป็นขຌอมูลตัดสิน฿จก ำหนดนว
ทำงกำรพัฒนำ นยบำย ผนงำนครงกำรตำงโ ตอเป  

วิธีกำรทีไ ใ จะป็นกำรรำยงำนควำมกຌำวหนຌำละก ำหนด฿นรืไองของกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณวำมีกำร฿ชຌ
จำยงินงบประมำณเปทำเร฿นกำรประชุมทุกครัๅง 
ระยะวลาในการติดตามละประมินผล 

กำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน จะด ำนินกำรประมินผลผนพัฒนำทุก 4 ดือนของปงบประมำณนัๅน จะ
มีกำรติดตำมประมินผล 3 ครัๅง/ป หรือขณะด ำนินกำรพืไอประมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคตำง โ พืไอปรับปรุง
นวทำงกำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำก ำหนด บรรลุปງำหมำยทีไวำงเวຌ ละติดตำมครงกำรหลังลຌวสรใจ 
พืไอสรุปผลส ำรใจของครงกำร สวนกำรประมินผลกำรด ำนินงำนหลังสิๅนปงบประมำณ ทัๅงนีๅตຌองลຌวสรใจกอนสิๅน
ดือนธันวำคม พืไอสรุปน ำสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน สภำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ    คณะกรรมกำรพัฒนำทศบำลต ำบล 
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ปรุ฿หญ ละปຂดประกำศ฿หຌประชำชนทรำบ พืไอสรຌำงกระบวนกำรตรวจสอบ฿หຌกิดควำมปรง฿ส ตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรทีไดี฿นทีไสุด 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิ่นมีขัๅนตอนในการด านินการ ดังนีๅ 
  ขัๅนตอนที่ แ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนรวมประชุมพืไอก ำหนดกรอบ
นวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล  ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ผนพัฒนำสำมปละประมินผล
ครงกำรพัฒนำผนสำมป ดังนีๅ 

 แ.แ  กำรก ำหนดกรอบ  นวทำง  ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำอำจก ำหนด
นวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ดังนีๅ 
       ิแี  ควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ของยุทธศำสตร์ ผน ละกลยุทธ์ทีไก ำหนด 

         ิโี  ควำมพียงพอ ิAdequacyี ของทรัพยำกรพืไอกำรด ำนินกิจกรรมของหนวยงำน  
ิใี  ควำมกຌำวหนຌำ ิProgressี กิจกรรมทีไก ำหนดเวຌตำมผน ดยมีกำรติดตำมผล ิMonitoringี 
ิไี  ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี  ป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำงผลผลิตกับทรัพยำกรทีไ฿ชຌดย

มีกำรประมินประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี 
ิ5ี  ประสิทธิผล ิEffetivenessี ป็นกำรศึกษำถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี 
(6)  ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ป็นกำรประมินผลประยชน์ทีไกิดจำกกำร

ท ำกิจกรรมทีไมีตอกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับบริกำร ละกำรประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจำกกิจกรรม  
(7)  กำรประมินผลกระทบป็นกำรศึกษำผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 
คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน  อำจน ำนวทำงทัๅงหมดทีไก ำหนดมำ฿ชຌ

หรืออำจลือก฿ชຌ฿นบำงนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนสำมปกใเดຌ ดยอยำง
นຌอยตຌองสำมำรถประมินควำมสอดคลຌองละสำมำรถวัดควำมส ำรใจหรือควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ละผนพัฒนำสำมปเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ 
   แ.โ  กำรก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำตำม
ผนพัฒนำสำมป  อำจก ำหนดนวทำง  ดังนีๅ        
   ิแี กำรประมินผลกระบวนกำร ิProcess Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิภำพ 
ิEfficiency Evaluationี 
   ิโี กำรประมินผลครงกำร ิProject Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness Evaluationี 
   ิใี กำรประมินผลกระทบ ิImpact Evaluationี 
  ขัๅนตอนที่ โ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำมละ
ประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป  ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถ
ติดตำมละประมินผล เดຌตลอดระยะวลำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน 

  ขัๅนตอนที่ ใ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำมละ
ประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถติดตำมละ
ประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนด ำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ 

  ขัๅนตอนที่ ไ   รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ  ผนพัฒนำสำมป  ละผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตอผูຌบริหำรทຌองถิไน   
พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน   คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละคณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำ
ทຌองถิไนระดับจังหวัด พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยป
ละหนึไงครัๅง         
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   ขัๅนตอนที่  5   คณะกรรมกำร ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนอำจ฿หຌ
ควำมหในหรือขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ละผนพัฒนำสำมป  
ละครงกำรพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละ
คณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัดเดຌ 
องค์ประกอบของระบบการติดตามละประมินผล 
 ระบบของกำรติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำทຌองถิไนครัๅงนีๅ ประกอบเปดຌวยองค์ประกอบ ใ  
สวนหลัก คือ สวนของปัจจัยน ำขຌำ (Input) สวนของกระบวนกำรติดตำม (Process) ละสวนของกำรประมินผล
ลัพธ์ (Output, Goal) ซึไงสำมำรถอธิบำยรำยละอียดเดຌ ดังนีๅ 
  แ. สวนปัจจัยน าขຌา (Input) คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง มี พืไอน ำขຌำสู
ระบบติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อันเดຌก ผนยุทธศำสตร์ ผูຌประมิน ผูຌถูก
ประมิน ละครืไองมือ฿นกำรประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไนทีไมีอยูลຌวจะถูกสงขຌำสูองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด ซึไงป็น หนวยติดตำมละประมินผล ิM&E UNIT) พืไอป็นกำรรวบรวมฐำน ขຌอมูลขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทัๅงจังหวัดเวຌดยบทบำทของ M&E UNIT ตอปัจจัยน ำขຌำกใคือ กำรป็นผูຌวิครำะห์ผนยุทธศำสตร์      
ซึไงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยตนองครัๅงนีๅ เดຌก บบรำยงำน
บบทีไ แ บบชวยก ำกับกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นกำรทบทวนวำกำรจัดท ำผน
เดຌ฿ชຌกระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือ อยำงเร 
    โ. สวนของกระบวนการติดตาม  ิProcess) คือ ชวงของกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ของ
ทຌองถิไน ทัๅง฿นระดับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนต ำบล ซึไงเดຌก ำหนดป็นกำรติดตำม
รำยเตรมำสคือ เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม-ธันวำคมี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-มีนำคมี  เตรมำสทีไ ใ ิมษำยน-มิถุนำยนี 
ละเตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม-กันยำยนี ฿นตละป ดยกำรติดตำมดังกลำว ป็นกำรติดตำมผลขัๅนกลำง ิ IR หรือ 
Intermediate Resultี ของผนยุทธศำสตร์วำป็นเปตำมผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไนทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม        
฿นรูปบบของกำรรำยงำนขຌำสูสวนกลำง ดยมีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ป็นหนวย฿นกำรประสำนผนทຌองถิไน฿น
ระดับจังหวัด ซึไง฿นกำรติดตำม฿นขัๅนตอนนีๅป็นชวงทีไท ำ฿หຌทรำบวำ ผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌดีหรือเม สำมำรถ
วัดเดຌจริงหรือปลำ นอกจำกนีๅ กำรติดตำม฿นทุกชวงของผนยังสำมำรถป็น สัญญำณตือนภัยลวงหนຌำ (Early  
Warning  Systemี วำผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌสำมำรถเปตำมปງำหมำยทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม พืไอ฿หຌบุคลำกรทีไ
กีไยวขຌองสำมำรถระดมควำมคิด฿นกำรปรับปลีไยนวิธีกำรด ำนินงำนทีไจะสำมำรถน ำเปสูกำรบรรลุผนทีไก ำหนดเวຌเดຌ 
ซึไงกำรรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรำยงำนสู M&E Unit หรือองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนีๅ ดยกำรติดตำมครัๅงนีๅ 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนเดຌก  บบรำยงำนบบทีไ โ บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงประกอบดຌวยกำรติดตำมกำรด ำนินกำรของครงกำรละกำรปลีไยนปลงครงกำร กำร
ติดตำมกำร฿ชຌจำยงบประมำณ กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำร
ด ำนินงำน 
 ใ. สวนของการประมินผลลัพธ์ ิOutput, Goalี  ป็นกำรติดตำมผลชวงสุดทຌำยหรืออำจถูกรียกวำ 
กำรประมินผนยุทธศำสตร์ ซึไงจะเดຌสดง฿หຌหในวำมืไอสิๅนสุดกำรด ำนินงำนของผนยุทธศำสตร์   ทีไผำนมำ฿น
ตละป ผลทีไกิดขึๅนป็นเปตำมปງำหมำยทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม รวมทัๅงจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมผนยุทธศำสตร์
เปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด พืไอป็นหนวย฿นกำรรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอป็นประยชน์ส ำหรับ
บุคลำกร หนวยงำน ละองค์กรทีไกีไยวขຌองเดຌ ละป็นหลักฐำน฿นกำรพัฒนำผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไน฿นผน
ตอเป฿นอนำคต ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผลลัพธ์ เดຌก  

1. บบรำยงำนบบทีไ ใ/แ บบประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์   
2. บบรำยงำนบบทีไ ใ/โ  บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอผลกำรด ำนินงำนของ  

ทศบำล฿นภำพรวม 
3. บบรำยงำนบบทีไ ใ/ใ  บบประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌองตอกำรด ำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์ 
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บบการติดตามละประมินผล

ประมินผล  

 
 
 
 
 
 

 

 
บบกำรติดตำมละประมินผล มีวัตถุประสงค์ ขัๅนตอน วิธีกำร ละองค์ประกอบตำง โ คือ 

 บบท่ี แ การชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
     ป็นครืไองมือส ำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประมินตนองละส ำหรับองค์กำรบริหำร 

สวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี ฿ชຌ฿นกำร
ประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละทຌองถิไนวำมีกำรด ำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอน
กำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์วำมีกำรด ำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอนกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ทีไถูกตຌองหรือเม ดยจะ
ท ำกำรประมินละรำยงำนทุก โ ครัๅง หลังจำกทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์ลຌว 
 
 
 
 

บบรายงาน 

บบติดตามผน ฯ 

ิProcessี 
บบประมินผลผนฯ 

ิOutputี 

บบที่ แ 
กำรประมินกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ 

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

บบทีไ โ 
บบติดตำมละประมินผลกำรด ำนิน 
งำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

บบที่ ใ/แ 
บบประมินผลกำรด ำนินงำน 

ตำมผนยุทธศำสตร์ 

บบทีไ ใ/โ 
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรด ำนนิงำนของ

องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 

บบประมินผลผนฯ 

ิInputี 

บบทีไ ใ/ใ 
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรด ำนนิงำนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์ 
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 บบท่ี โ บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
          บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรำยเตรมำส ป็นครืไองมือหนึไงทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน สำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำม
ผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนด ดยมีประดใน฿นกำรติดตำม โ ประดใน คือ  

(1) กำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน ละกำรบิกจำยงบประมำณตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป  
(2) ผลกำรด ำนินงำน ละบิกจำยงบประมำณ ตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ 

ผลประยชน์ 
1) ป็นครืไองมือส ำหรับมืองพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿น

กำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินงำนตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป ละครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ  
พืไอ฿หຌรับทรำบถึงสถำนกำรณ์฿นกำรด ำนินงำนวำผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนด สำมำรถป็นเปตำมปງำหมำยทีไก ำหนด
หรือเม 

2) ป็นครืไองมือส ำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and 
Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม  
ระยะวลาในการติดตาม 
           รำยเตรมำส  ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม 
  

 บบท่ี ใ  บบท่ี ใ/แ บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ 
         บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ป็นครืไองมือ฿นกำรประมินผลกำรด ำนินงำนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตำมยุทธศำสตร์ทีไก ำหนด ดยมีประดใน฿นกำรประมิน ใ สวน คือ  

1) ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 
2) ควำมพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌอง฿นตละยุทธศำสตร์  
3) กำรปลีไยนปลงของชุมชนตำมตัวชีๅวัดทีไลือก 

ผลประยชน์ 
1) ป็นครืไองมือส ำหรับมืองพัทยำ ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿น

กำรประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนดเวຌ ิOutputี  
2) ป็นครืไองมือส ำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and 

Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 
ิOutcome and Impactี 
ระยะวลาในการติดตาม 
          รำยเตรมำส  ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม  
 

 บบท่ี ใ/โ บบประมินความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวน 
ทຌองถิ่นในภาพรวม  
         ป็นครืไองมือส ำหรับ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กร ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชนผูຌทีไกีไยวขຌองตอผลกำร
ด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 
ระยะวลาในการจัดกใบ 
          กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอประมินองค์กร฿นตละป โ กใบขຌอมูลปละ แ ครัๅง หลัง
สิๅนสุดปงบประมำณ 
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องค์ประกอบของบบ 
          บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม ประกอบเปดຌวย
นืๅอหำทีไส ำคัญ โ สวนคือ 
         สวนที่ แ ขຌอมูลทั่วเป 
         สวนที่ โ  ความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในภาพรวม 

1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ 
5) ควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 
6) กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
7) ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำ 
8) กำรกຌเขปัญหำ ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน 
9) ผลประยชน์ประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 

   
  บบท่ี ใ /ใ บบประมินความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวน 

ทຌองถิ่นในตละยุทธศาสตร์ 
 ป็นครืไองมือส ำหรับ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กร฿นตละยุทธศำสตร์ พืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชน ผูຌทีไ
กีไยวขຌองตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์ 
ระยะวลาในการจัดกใบ 
 กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌกีไยวขຌองพืไอประมินองค์กร฿นตละป 
องค์ประกอบของบบ 
 บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
ประกอบเปดຌวยนืๅอหำทีไส ำคัญ โ สวนคือ 
 สวนที่ แ  ขຌอมูลทั่วเป 
 สวนที่ โ  ความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 

1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 
5) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนตรวจสอบกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 
6) กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
7) ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน 
8)  ผลประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม     
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องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประมินผล 
          ระบียบกระทรวงมหำดเทยวำวำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ.โ5ไ่ หมวด ๆ  
กำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
 ขຌอ  โ่  ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน ประกอบดຌวย 

(1) สมำชิกสภำทຌองถิไนทีไสภำทຌองถิไนคัดลือกจ ำนวนสำมคน 
(2) ผูຌทนประชำคมทຌองถิไนทีไประชำคมทຌองถิไนคัดลือกจ ำนวนสองคน 
(3) ผูຌทนหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจ ำนวนสองคน 
(4) หัวหนຌำสวนกำรบริหำรทีไคัดลือกกันองจ ำนวนสองคน 
(5) ผูຌทรงคุณวุฒิทีไผูຌบริหำรทຌองถิไนคัดลือกจ ำนวนสองคน 

ดย฿หຌคณะกรรมกำรลือกกรรมกำรหนึไงคนท ำหนຌำทีไประธำนคณะกรรมกำร  ละกรรมกำรอีกหนึไงคนท ำ 
หนຌำทีไลขำนุกำรของคณะกรรมกำร กรรมกำรตำมขຌอ  โ่  ฿หຌมีวำระอยู฿นต ำหนงครำวละสองปลละอำจเดຌรับ
กำรคัดลือกอีกเดຌ 
 ขຌอ  โ้  คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนมีอ ำนำจหนຌำทีไ  ดังนีๅ 

(1) ก ำหนดนวทำง  วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
ิโี  ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 

   ิใี  รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌรับกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำร
ทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌอถิไน  ละประกำศผลกำรติดตำมละ
ประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละหนึไงครัๅง  ภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป
ทัๅงนีๅ฿หຌปຂดประกำศดยปຂดผยเมนຌอยกวำสำมสิบวัน 
  ิไี  ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร 
 ขຌอ  ใเ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอำจมอบ฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำรหรือรวม
ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำเดຌดยมีขัๅนตอนกำรด ำนินกำร  ดังนีๅ 
           ิแี คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนจัดท ำรำงขຌอก ำหนด  ขอบขำยละ
รำยละอียดของงำนทีไมอบหมำย฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำร  พืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน 

ิโี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติขຌอก ำหนด  ขอบขำยละรำยละอียดของงำน 
ิใี หนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำรหรือรวมด ำนินกำรติดตำมละประมินผล 

  ิไี ฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกทีได ำนินกำรหรือรวมด ำนินกำรติดตำมละประมินผล
รำยงำนผลกำรด ำนินกำรซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลตอคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลพืไอ
ประมินผลกำรรำยงำนผล  สนอควำมหในตอผูຌบริหำรทຌองถิไน 
   ิ5ี ผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอผลกำรติดตำมละประมินผลตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำ
ทຌองถิไน  ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยปຂดผยเมຌนຌอยกวำ
สำมสิบวัน 

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
ตำมค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ทีไ ้ๆโ/โ55ๆ ลงวันทีไ โ็ ธันวำคม โ55ๆ ละค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ทีไ โ็/โ55็ 
ลงวันทีไ  ้ มกรำคม โ55็ ประกอบดຌวย 

1.  นำงพใญพยงค์  ประสงค์หิงษ์  รองประธำนสภำทศบำล กรรมกำร 
2.  นำยวิสูตร  ตำลพลกรัง   สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
3.  นำยอุดม  สินปรุ    สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
4.  นำยศักดิ์รพี  ประสงค์หิงษ์  ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
5.  นำยวิษณุ  ตำลพลกรัง   ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
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6.  นำงสำวสมพิศ  ชอบนนลำว  ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
7.  นำงจ ำลอง  ตัๅงชูวงศ์                          ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
8.  นำยส ำรำญ  อำจปรุ   ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
9.  นำยวิญญู  ทองงิน   ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
10.ผูຌอ ำนวยกำรกองชำง       กรรมกำร 
11.หัวหนຌำส ำนักปลัดทศบำล             กรรมกำร/ลขำนุกำร 
อ ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนมี ดังนีๅ 
(1) ก ำหนดนวทำง วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
(2) ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
(3) รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน 

พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล
ผนพัฒนำ ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละหนึไงครัๅงภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป ทัๅงป ฿หຌปຂด
ประกำศดยปຂดผยเมนຌอยกวำสำมสิบวัน 

(4) ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำหรือคณะท ำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร 
ละคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌก ำหนดนวทำงละวิธีกำร

ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ ดังนีๅ 
1. ฿หຌทุกสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนติดตำมผนงำน / ครงกำรทีไตัๅงงบประมำณเวຌตำม

ทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป ป็นรำยเตรมำส ก ำหนดเวຌ  ไ  เตรมำส  ฿นรอบป  คือ 
  เตรมำสทีไ แ  ิตุลำคม – ธันวำคมี 
  เตรมำสทีไ โ  ิมกรำคม – มีนำคมี 
  เตรมำสทีไ ใ  ิมษำยน – มิถุนำยนี 
  เตรมำสทีไ ไ  ิกรกฎำคม – กันยำยนี 

2. น ำผลกำรด ำนินงำน฿นผนพัฒนำทຌองถิไนปทีได ำนินกำรน ำมำสรุปครงกำรทีได ำนินกำรจริง
จำกครงกำรทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนำสำมปวำมีกำรด ำนินกำรจริงกีไครงกำรละคิดป็นรຌอยละทำเร 

3. ฿หຌมีกำรส ำรวจบบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนของประชำชน฿นขตทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ปละ 1 ครัๅง ดย฿ชຌบบประมินตำมคูมือกำรติดตำมละประมินผลกำรจัดท ำละปลงผนเปสูกำร
ปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

5.  รำยงำนผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ   ดยรำยงำนผลละ
สนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอสภำทຌองถิไน ผูຌบริหำรทຌองถิไน คณะกรรมกำร
พัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบ อยำงนຌอยปละ
หนึไงครัๅงภำย฿นดือนธันวำคมของทุกป  
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ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในชวงสามปี 

  ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำ฿นชวงสำมป ระหวำงป พ.ศ. โ558 – โ5ๆ0  ของทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญ ซึไงเดຌก ำหนดยุทธศำสตร์฿นกำรพัฒนำพืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ประสบควำมส ำรใจ ดย฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรพัฒนำ
ควบคูกันเปทุกดຌำน ตกำรพัฒนำ฿นรืไองของครงสรຌำงพืๅนฐำนจะมีสัดสวนมำกกวำดຌำนอืไน นืไองจำกป็นผลจำกกำร
ประชำคมทีไสนอควำมตຌองกำรขຌำมำป็นจ ำนวนมำก ตกำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไนกใจะมีกำรพัฒนำ฿หຌพิไมขึๅนละ฿หຌครบ
ทุกดຌำน 
 

แ.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทຌองถิ่น ิVISIONี 
    วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาพการณ์ที่ราปรารถนาใหຌกดิขึๅนในอนาคต ิตຌองการป็นอะเรี  

วิสัยทัศน์ที่ดี 
- ตຌองเม฿ชสภำพกำรณ์฿นอดีตละบรรลุเดຌลຌว฿นปัจจุบัน  
- เมอำจบรรลุเดຌดຌวยกำรปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติ 
- มีควำมป็นเปเดຌ ทຌำทำย รຌำ฿จ 
- สะทຌอนถึงฉมหนຌำ฿หมของทຌองถิไน฿นอนำคต หในพຌองตຌองกันทุกฝຆำย 
- ป็นสมือนขใมทิศ 
- ป็นขຌอควำมงำย โ  
- ตรวจสอบละวัดผลส ำรใจเดຌ 
- สอดคลຌองกับวัฒนธรรมขององค์กร 

 ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พืไอป็นสภำพกำรณ์฿นอุดมคติซึไงป็นจุดหมำยละ
ปรำรถนำ คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅนหรือบรรลุผล฿นอนำคตขຌำงหนຌำ ต ำบลปรุ฿หญป็นต ำบลขนำดลใกทีไมีประชำชน
สวน฿หญพักอำศัยอยูหนำนนละสงบสุข ละคำดกำรณ์วำ฿นอนำคตตຌองป็นชุมชนทีไสงบสุขนำอยูอำศัยละมี
ทัศนียภำพละสิไงวดลຌอมดี จึงเดຌก ำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคตดังนีๅ 

 “ประตูสูอีสาน  บริการลิศลๅ้า  ล้านๅ้าธรรมชาติ  พืๅนทีไราบกษตรกรรม  ชัๅนน้าสนามซีกมส์” 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 พันธกิจ หมายถึง ขอบขตของบทบาทหนຌาที่หลักของ อปท. ที่จ าป็นตอการบรรลุวิสัยทัศน์ 
ิตຌองท าอะเรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ี 
  พันธกิจที่ดี 

- สอดคลຌองกับนยบำย ระบียบ กฎหมำย 
- เมขัดยຌงตอบทบำทหนຌำทีไควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 
- ระบุถึงบทบำทหนຌำทีไตอกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
- สะทຌอนถึงคุณคำหลักหรือขอบขตกิจกรรมทีไมุงนຌน 
- ตຌองสนับสนุนละน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ทีไก ำหนด 

ทศบาลต าบลปรุใหญ  จึงก าหนดพันธกิจเวຌดังนีๅ 
                   พันธกิจที่ แ   พัฒนำระบบครงสรຌำงพืๅนฐำน ระบบสำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿หຌเดຌ 
                                   มำตรฐำน ละทัไวถึง  
                    พันธกิจที่ โ   พัฒนำละสงสริมคุณภำพชีวิต ดใก ยำวชน สตรี คนพิกำร ผูຌสูงอำยุ ละคน 
                                     ดຌอยอกำส 
                   พันธกิจที่ ใ   สงสริมละสนับสนุนดຌำนกำรศึกษำกดใก ยำวชน ประชำชน ทุกระดับ฿หຌ 
                                     พัฒนำกำรรียนรูຌตลอดวลำ  
                   พันธกิจที่ 4   จัด฿หຌมีกำรปງองกันละระงับรคติดตอละละพัฒนำกำรบริกำรดຌำน 

      สำธำรณสุข ฿หຌครอบคลุมละทัไวถึง 
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พันธกิจที่ 5   สงสริมกำรบริหำรจัดกำรละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  

  พันธกิจที่ 6   สงสริมศรษฐกิจ  พัฒนำกลุมอำชีพ ฿หຌด ำนินชีวิตตำมนวปรัชญำศรษฐกิจ 
                                      พอพียง  
  พันธกิจที่ ็   สงสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 
  พันธกิจที่ ่   ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี ิธรรมำภิบำลี 
    

ใ. จุดมุงหมายพื่อการพัฒนา ิGoalsี 
 หมายถึง  การระบุสภาพการใหຌส ารใจ ิท าพื่อใหຌกิดอะเร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ี 
  จุดมุงหมายที่ดี 

-  ตຌองระบุถึงขอบขตหรือประภทของกิจกรรมทีไสนับสนุนละน ำเปสูพันธกิจละบรรลุ 
วิสัยทัศน์เดຌอยำงครอบคลุมทุกดຌำน 

-  มีควำมป็นเปเดຌ฿นทำงปฏิบัติ 
 ทศบาลต าบลปรุใหญเดຌก าหนดจุดมุงหมายพื่อการพัฒนาเวຌดังนีๅ 

1. กำรคมนำคมขนสงทำงบก  สำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿นขตทศบำลมีควำมสะดวกสบำย ทัไวถึง  
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน 

2. สงสริมกำรศึกษำ฿หຌป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประพณีละภูมิปัญญำทຌองถิไนด ำรงอยูคูทຌองถิไน 
4. คุณภำพชีวิตของประชำชน฿นขตทศบำลดี มีอำชีพละรำยเดຌทีไพียงพอตอกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำ

ศรษฐกิจพอพียง 
5.   ประชำชนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอน฿นกำรพัฒนำชุมชนละตนอง 
ๆ.   ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมขຌมขใง ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ   
     ยกระดับ 

ควำมป็นอยู฿หຌดีขึๅนละสำมำรถพึไงตนองเดຌอยำงยัไงยืน 
7. กำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน ฿ชຌหลัก ควำมปรง฿ส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักควำมมีสวนรวม 

หลักควำมรับผิดชอบ  ละควำมคุຌมคำ 
8. ประชำชนมีสุขภำพพลำนำมัยดีถຌวนหนຌำ 
9. ประชำชนอุน฿จมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
1เ. ทศบำลมีควำมขຌมขใง฿นทุกโ ดຌำน 
แ1. กำรบริหำรจัดกำรสิไงวดลຌอมดี เมมีมลพิษ  มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรทีไกิดประยชน์สูงสุดตอ 
     ทຌองถิไน 
แ3. พัฒนำหลงทองทีไยวดิม วำงผนกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿หมบบบูรณำกำร 
แ4. ประชำชนเดຌรับกำรบริกำรอยำงสะดวก รวดรใว ละป็นธรรม 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ไ ปี 
ิพ.ศ. โ55่ – โ56แ ฉบับทบทวนี 

วิสัยทัศน์ คราช มืองหลวงหงภาคอีสาน 
ินยิำม มืองหลวง หมำยถึง มืองรองรับกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ กำรทองทีไยว ศูนย์กลำง Logistic 
อุตสำหกรรม กษตรปรรูปอำหำร มันส ำปะหลัง ละพลังงำนส ำคัญของประทศ ละสรຌำงสังคมสิไงวดลຌอมทีไมี
คุณภำพ฿หຌครำชป็นมืองนำอยูรองรับประชำคมอำซียนี 
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ป้าประสงค์รวม 

1. พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถกำรขงขันทำงศรษฐกิจ ดยชืไอมยงอุตสำหกรรมละผลผลิตทำงกษตรบบ
ครบวงจร สงสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดทน กำรทองทีไยว ละ OTOP 

2. พืไอลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละคุณภำพชีวิต ดยพิไมรำยเดຌกระจำยอกำส฿หຌคนจน สงสริมพัฒนำ
ดຌำนกำรศึกษำ ละสำธำรณสุขอยำงมีคุณภำพ฿หຌครอบคลุมละทำทียมทุกกลุม 

3. พืไออนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมละกຌเขปัญหำมลภำวะ 
4. พืไอพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ฿หຌมีประสิทธิภำพ 

ประดในยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำกษตรอุตสำหกรรมครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ิFood Valleyี 
2. ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
3. พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
4. กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที่ แ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพื่อป็นครัวของลก 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พืไอสงสริมพัฒนำสินคຌำกษตรอุตสำหกรรมป็น Food Valley 
2. พืไอผลิตพลังงำนทดทนชวยลดตຌนทุนกำรผลิต 
3. พืไอพิไมรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวละจ ำหนำยสินคຌำ OTOP 
นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำปัจจัยวดลຌอมกำรผลิตสินคຌำกษตร ิProduct champion) กำรคมนำคมขนสง ละระบบ  ลจิ

สติกส์ เปสูภูมิภำคอินดจีน 
2. ชืไอมยงกระบวนกำรผลิตละพิไมศักยภำพกษตรกร ผูຌประกอบกำร SMEs ละผูຌบริภค฿นอำซียน 
3. ปรรูปสินคຌำกษตรป็นพลังงำนทดทนพืไอลดตຌนทุนกำรผลิต 
4. พิไมมูลคำกำรทองทีไยวสีขียวละ OTOP กับนิคมอุตสำหกรรมอำหำร ิF.V.ี 

ยุทธศาสตร์ที่ โ ลดความหลื่อมลๅ าทางสังคมละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พืไอกຌเขปัญหำควำมยำกจน 
2. พืไอพัฒนำคุณภำพชีวิตดຌำนกำรศึกษำ สุขภำพ รงงำน ละควำมมัไนคงปลอดภัย 
นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยำงมีคุณภำพ ครอบคลุมละทำทียม 
2. สงสริมคุณภำพชีวิตละมำตรฐำนกำรบริกำรสุขภำพทุกกลุมอำยุ 
3. ดูลผูຌสูงอำยุ ดใก สตรี ละผูຌดຌอยอกำส 
4. สรຌำงกำรจຌำงงำน รำยเดຌ ละกำรขຌำถึงหลงทุนพืไอพัฒนำศักยภำพทำงศรษฐกิจ฿หຌกรงงำน 
5. รักษำควำมปลอดภัยละควำมมัไนคงทำงสังคม ิยำสพติด รงงำนตำงดຌำว อำชญำกรรม คุຌมครองสิทธิ

สรีภำพละควำมยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ใ พัฒนาคราชมืองนาอยูที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พืไออนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
2. พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลภำวะ 
3. พืไอตรียมควำมพรຌอมรองรับสำธำรณภัยตำง โ 
นวทางการพัฒนา 
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1. กำรจัดกำรมืองนำอยูบบบูรณำกำร 
2. ฟน้ฟูละพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมสรຌำงมืองสีขียว 
3. กำรจัดกำรมลภำวะทำงสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์ที่ ไ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

1. พืไอจัดบริกำรภำครัฐอยำงมีคุณภำพละทำทียม 
2. พืไอกຌเขปัญหำละลดผลกระทบจำกควำมดือดรຌอนของประชำชน 
3. พืไอควบคุมก ำกับละติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ 
นวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำระบบกำรบริกำรละอ ำนวยกำร กຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน 
2. พิไมศักยภำพบุคลำกร ทคนลยี฿หຌมีสมรรถนะสูงทันสมัยพืไอตรียมควำมพรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน 
3. พิไมประสิทธิภำพระบบบริหำรงำนจังหวัดกำรวำงผนยุทธศำสตร์ละงบประมำณ 

 

5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในขตจังหวัด  
     ิพ.ศ. โ558 – โ560ี 
ยุทธศาสตร์ที่  แ.  ยุทธศาสตร์ดຌานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน  
 นวทางการพัฒนา 

แ.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ  รวมทัๅงกำรปງองกันละ
บรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅ ำ 

แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำร
ตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย 

แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถำนทีไส ำคัญ พืไอสรຌำงควำม
อบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 

แ.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูต ำรวจบຌำน ละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี 
พืไอป็นก ำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน 
ยุทธศาสตร์ที ่ โ.  ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ  
 นวทางการพัฒนา 

โ.แ ประสำนละบริหำรกำรจัดกำรนๅ ำ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวฯ มืไอป โ5ใ่ 
พืไอกຌเขละปງองกันปัญหำอุทกภัยอยำงป็นระบบ 

โ.โ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอกำรกษตร พืไอกำรอุปภคละ
บริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละนๅ ำลຌง 

โ.ใ พัฒนำชุมชนละสังคมตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  ใ.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
 นวทางการพัฒนา 

ใ.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิตพืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
จ ำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรด ำรงชีวิตอยำงพอพียง 

ใ.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำร ละกຌเขปัญหำ
ควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำรขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยว ละพืๅนทีไอืไน โ ทีไ
กีไยวขຌองกับกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 

ใ.ใ ประสำน สนับสนุน รวมมือกับสวนรำชกำร ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน โ พืไอสนับสนุน
ครืไองมือ ครืไองจักรกล ตลอดจนผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมช ำนำญ฿นกำรกอสรຌำง ปรับปรุง สຌนทำงคมนำคม 
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ใ.ไ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำนสำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌ
ประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ 
ยุทธศาสตร์ที่ ไ.  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 
 นวทางการพัฒนา 

ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำ
ฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ ลุมนๅ ำล ำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์ 

ไ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภำคอกชน ฿นกำร
รณรงค์สรຌำงจิตส ำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ 
  ไ.ใ สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำร
จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา  
 นวทางการพัฒนา 

5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอ
กำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว 

5.โ พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว ละสิไง
อ ำนวยควำมสะดวกตำงโ พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัดนครรำชสีมำพิไมขึๅน 

5.ไ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำน
จนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำมป็นลิศทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา  
  นวทางการพัฒนา 

ๆ.แ สงสริมละพัฒนำระบบกำรศึกษำ ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ๆ.โ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมี

ทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำซียน 
ๆ.ใ สนับสนุน฿หຌมีกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌป็นครืไองมือละประกอบกำรศึกษำ ป็น

ครืไองมือของชุมชนละประชำชนทัไวเป 
ๆ.5 สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ็.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหຌมีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 นวทางการพัฒนา 

็.แ ปรับปรุงครงสรຌำงกำรบริหำรงำน พืไอ฿หຌรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหนຌำทีไ ตำมทีไกฎหมำยก ำหนดอยำงมี
ประสิทธิภำพ ละพืไอรองรับกำรขຌำสูประชำคมอำซียน ทัๅงนีๅ  รวมถึงกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์ละลกปลีไยนควำมรูຌ
ละทัศนคติ฿นดຌำนตำงโ กับองค์กรปกครองทຌองถิไน฿นประชำคมอำซียนละของประทศตำงโ ฿นลก 

็.โ น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร  พืไอ฿หຌบริกำรกับประชำชน฿หຌสะดวก 
รวดรใว มนย ำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชำชน ผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 

็.ใ สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับ
ประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคม
อำซียน 

็.ไ บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน 

็.5 ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของประชำชน 
็.ๆ พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข  
 นวทางการพัฒนา 

่.แ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน 
ิอสม.ี 

่.โ สงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นระดับต ำบล หมูบຌำนละชุมชนทีไมีคุณภำพละ
มำตรฐำนพืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไดี ทัไวถึง ละทันหตุกำรณ์ ดยรวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบล 
ละหนวยงำน หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง 

่.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำร
รียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกกำลังกำย กำรปງองกันรคกำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์
ละกำรขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ้.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 
 นวทางการพัฒนา 

้.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌน ำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน ำกำร
พัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภำพ 

้.โ สงสริมครงกำรพัฒนำระดับหมูบຌำน฿หຌพึไงตนองเดຌ ฿หຌประชำชนมีฐำนะดีขึๅน มีสำธำรณูปภคทีไดีละ
ขຌำถึงทุกชุมชน 

้.ใ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดย
กำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละด ำนินกำร฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณพืไอด ำนินกำรพัฒนำบทบำทละ
คุณภำพชีวิตอยำงตอนืไอง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำชีพทีไหมำะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยง
ตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป 

้.5 ด ำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมี
กำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิต ละกำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่  แเ.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร  
 นวทางการพัฒนา 

แเ.แ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชทีไดีมีคุณภำพ สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสำหกรรม กิดพันธุ์
พืช฿หมโ ทีไมีคุณภำพสูงขึๅน ดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅง
ภำครัฐละอกชน 

แเ .โ ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุงผลิตผล ฿หຌมีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

แเ.ใ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุนพืไอกษตรกร฿นหมูบຌำน ิอกม.ี หำรูปบบ฿หมโ ปรับปรุงรูปบบกำ฿หຌมี
คุณภำพละประสิทธิภำพมำกขึๅน 

แเ.5 สนับสนุนกำรท ำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจ
พอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

6. นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารทຌองถิ่น 
แ.  นยบายดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ พรຌอมพัฒนำ ปรับปรุง ละบ ำรุงรักษำครงสรຌำงพืๅนฐำนสำธำรณูปภค฿หຌก

ประชำชนอยำงทัไวถึง ดຌวยควำมหมำะสมละป็นธรรม ตำมศักยภำพละทรัพยำกรทีไมี พืไออ ำนวยควำม
สะดวกสบำยละ฿หຌประยชน์กสวนรวม ทัๅงสำมำรถชืไอมยงกับทຌองถิไนขຌำงคียงเดຌอยำงมี คุณภาพ 

โ.  นยบายดຌานการปกครอง 
กำรบริหำรทศบำลฯ จะพัฒนำเดຌตำมวิสัยทัศน์ นัๅน จะน ำหลักธรรมำภิบำล มำป็นนวทำงตำมควำม

หมำะสมกอกำสละรืไองนัๅน โ เดຌก 
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-  หลักคุณธรรมยึดมัไนควำมถูกตຌอง ดีงำม มีจรรยำบรรณตำมระบบคุณธรรม ไ  หลักคือ  ควำมสำมำรถุ 

ควำมสมอภำคุ ควำมมัไนคง฿นต ำหนงุ ควำมป็นกลำงทำงกำรมือง ดยค ำนึงถึงควำมหมำะสมตำมอกำสละ
กรณ ี

-  หลักนิติธรรมยึดมัไน ปฏิบัติตำมกฎหมำย ป็นธรรม สมอภำค ทำทียม เมลือกปฏิบัติ 
-  หลักควำมคุຌมคำยึดมัไนกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
-  หลักควำมปรง฿สสำมำรถตรวจสอบเดຌ มีหตุผลพียงพอ ฿หຌประชำนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูล ดยเมสงผล

กระทบทำงลบตอทศบำลฯ 
-  หลักกำรมีสวนรวมปຂดอกำส฿หຌทุกภำคสวน สำมำรถสดงควำมคิดหใน รับฟังควำมคิดหใน ตขอสงวน

สิทธิ์ทีไจะปฏิบัติตำม พึงอຌำงอิงถึงประยชน์ของสวนรวม 
-  หลักควำมรับผิดชอบรวมกันยึดมัไนติดตำมผลของกำรท ำงำน พรຌอมกຌเขละชีๅจง  
ใ.  นยบายดຌานศรษฐกิจละสังคม 
สงสริมละพัฒนำอำชีพของประชำชน ดยจัดฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌสรຌำงอำชีพตำมควำมตຌองกำรละควำม

ถนัดของประชำชนอยำงยัไงยืน ตำมศักยภำพของ ทศบำลฯ พืไอสรຌำงรำยเดຌละพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌดีขึๅน ทันควำม
ปลีไยนปลงของบຌำนมืองละสอดคลຌองกับประชำคมอำซียน ฿นภำยภำคหนຌำละสงสริมกำรรียนรูຌ ละกำร฿ชຌ
ทคนลยีอยำงหมำะสม฿หຌกทุกพศทุกวัย ภำย฿ตຌพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว ฯ รืไอง 
ศรษฐกิจพอพียง   

ิภำย฿ตຌกรอบนวคิดพอประมำณ มีหตุผลละมีภูมิคุຌมกัน บนงืไอนเขควำมสมดุลยัไงยืน ละควำมรูຌคู
คุณธรรมี 

สริมสรຌำงควำมรักควำมขຌำ฿จตอกัน฿นรืไอง รูຌรักสามัคคี ฿หຌกประชำชนละทุกภำคสวน พืไอ฿หຌมี
ทัศนคติทีไดีตอกำรอยูรวมกัน รวมกันพัฒนำ฿หຌดีขึๅน ฿หຌขຌำ฿จควำมคิดตำง ตเมตกยกควำมสำมัคคี ยอมรับกติกำ
ของสังคม บนพืๅนฐำนควำมป็นเทย ควำมป็นคนปรุ฿หญ มีควำมรักควำมขຌำ฿จ ดัไงครอบครัวดียวกัน ทศบำล ฯ จะ
฿หຌกำรดูลละพัฒนำ ดใกละยำวชน ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส ดຌวยควำมหวง฿ย  อำ฿จ฿สละอืๅออำทร 
พืไอ฿หຌปรุ฿หญป็นสังคมทีไนำอยู ละป็นกำรบงบำภำระของครอบครัว ฿หຌควำมป็นอยูทีไดีขึๅน 

ไ.  นยบายดຌานการมือง 
กำรบริหำรทศบำล ฯ จะสงสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปเตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข

ของประทศ  ฿หຌกประชำชน  พืไอ฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ 
ขຌำถึงปัญหำละควำมตຌองกำร ภำย฿ตຌควำมป็นเปเดຌจำกทรัพยำกรทีไมี  ดຌวยนวคิด ดยประชาชน  พื่อ
ประชาชน  ป็นของประชาชน 

สรຌำงผูຌน ำชุมชนละ฿หຌป็นบบอยำงทีไดีกชุมชน ภำย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌสอดรับกับนยบำย
ดຌำนอืไนโ ดຌวยตระหนักถึงภำระหนຌำทีไ พืไอรวมกันพัฒนำ ปรุ฿หญ฿หຌ ป็นมืองนำอยู เดຌอยำงมี ประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 

5.  นยบายดຌานสาธารณสุขละสิ่งวดลຌอม 
ทศบำลฯ สงสริม฿หຌประชำชนตระหนักถึงกำรดูลสุขภำพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌนกำร

สรຌำงภูมิคุຌมกันป็นหลัก ละกำรกຌเขรักษำควบคูกัน ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรออกก ำลังอย ำงสมไ ำสมอ รูຌจักปງองกัน
ตนองละครอบครัวจำกรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับรคทีไจะมำจำกประชำคมอำซียน ชน          รค
ทຌำชຌำง 

ประชำชนจะเดຌรับทรำบขຌอมูลขำวสำรทีไทຌจริงของปัญหำสิไงวดลຌอม ของทศบำลฯละสิไงวดลຌอมอืไนโทีไ
จะ฿หຌผลกระทบตอชีวิตควำมป็นอยู฿นปัจจุบันละ฿นอนำคต พืไอรวมระดมควำมคิด ตรียมกำรวำงผนกຌเข รับมือ
ละปງองกันปัญหำทีไจะกิดขึๅน ภำย฿ตຌกำรยอมรับของสวนรวม ดยยึดหลัก ปรุใหญนาอยู 

 



 17   

 
6.  นยบายดຌานการใหຌบริการ 
สงสริม฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใงควำมสำมัคคี สรຌำงครือขำยสำมำรถกระจำยขำวสำรจำกทศบำลฯ   สู

ชุมชนละป็นตัวกลำงสงควำมตຌองกำรของประชำชนสูทศบำลฯ อยำงถูกตຌองละรวดรใว 
ประชำชนจะสำมำรถขຌำถึงบริกำรตำงโของทศบำลฯ เดຌอยำงสมอภำค ละมืไอผูຌรับบริกำรมีปัญหำ฿ดโ 

ทศบำลฯจะรวมกຌเขปัญหำตำง โ พืไอหำนวทำงทีไกิดประยชน์กทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌองมำกทีไสุด ภำย฿ตຌนวคิด
ทศบำลปรุ฿หญ หวงใย รับใชຌประชาชน 

จะน ำทคนลยีทีไทันสมัยละหมำะสมกกำรพัฒนำพืไอประชำชนชำวปรุ฿หญมำ฿ชຌ ฿หຌกิดควำมสะดวก 
รวดรใว ลดขัๅนตอน ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละประหยัดทัๅงวลำละคำ฿ชຌจำย สอดคลຌองกับระบียบละกฎหมำย 

็.  นยบายดຌานความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
ทศบำลฯ จะนຌนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน พืไอควำมอยูดี รูຌสึกอบอุนละ

เวຌวำง฿จ จะประสำนงำนละ฿หຌควำมรวมมือกับทุกฝຆำยทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ สรຌำงจิตส ำนึกดຌำนควำมป็นสังคมทีไดี 
กำรอยูรวมกันบบชุมชนทีไอืๅออำทรกัน จัดอบรม฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ปรับทัศนคติกยำวชนละประชำชนทัไวเป 
สรຌำงอำสำสมัคร จิตสำธำรณะ ฿หຌมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง ปງองกันดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชนทุกคน ท ำ฿หຌปรุ฿หญป็น ขตความปลอดภัย 

่.  นยบายดຌานการศึกษา 
สงสริมกำรศึกษำทุกระดับ ปลูกฝังกำร฿ฝຆรูຌ ตัๅงตระดับอนุบำลจนถึงผูຌสูงอำยุ สนับสนุนกำรศึกษำทำงลือก 

฿หຌควำมรวมมือละสรຌำงกิจกรรมรวม  กับรงรียนตำงโ฿นขตทศบำล ฯ ละรงรียนอืไน โ ทีไรຌองขอควำมรวมมือ 
สนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไน กำรอนุรักษ์ทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับประวัติศำสตร์ทຌองถิไน วัฒนธรรม
ละประพณี ชน ดนตรีุ ศิลปะุ กีฬำละประพณีตำงโ สงสริม฿หຌประชำชนกิดกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ิlong life 
learningี ปลูกจิตส ำนึกทีไดีตอบຌำนปรุ฿หญ สรຌำงจิตสำธำรณะ ปลูกฝังกำรสียสละพืไอสวนรวม ละสนับสนุน
กำรศึกษำ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยของรัฐบำล ทะนุบ ำรุงศำสนำละหลงรียนรูຌตำงโ ฿หຌควำมรวมมืออยำงดีกับ วัด
ละหลงยึดหนีไยวจิต฿จของคน฿นชุมชน ตำมหลัก บวร บຌำน วัด รงรียน 

้.  นยบายดຌานการบริหารจัดการ  
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรจะยึดปງำหมำยจำกค ำวำ ปรุ฿หญนำอยู ป็นหลักบริหำร฿หຌกิดควำมตอนืไอง ดย

จะบงออกป็น โ ดຌำน คือ กำรจัดกำรภำย฿น ละกำรจัดกำรภำยนอก ดยจะค ำนึงถึงผลกระทบ ทีไยึดประยชน์
สวนรวมป็นหลักดຌวยลักษณะอันพึงประสงค์ ประตูสูอีสาน บริการลิศลๅ า ล านๅ าธรรมชาติ พืๅนที่ราบกษตรกรรม 
ชัๅนน าสนามซีกมส์  

กำรจัดกำรภำย฿น จะป็นกำรจัดกำรองค์กร ทีไอยูภำย฿ตຌกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง ตำมระบียบวิธีปฏิบัติทีไ
ก ำหนดเวຌ ภำย฿ตຌอ ำนำจของผูຌบริหำรทຌองถิไน ทีไสำมำรถสัไงกำรเดຌ ฿หຌควำมดีควำมชอบเดຌ ลงทษเดຌ พืไอ฿หຌ
ด ำนินกำรตำมวิสัยทัศน์ทีไเดຌสนอเวຌ ละพรหมวิหำร ไ ิมตตำ กรุณำ มุทิตำละอุบกขำี ดยสอดคลຌองกับ
นยบำยของภำครัฐละรวมมือกับสภำทศบำล 

กำรจัดกำรภำยนอก จะป็นกำรน ำนยบำยของคณะผูຌบริหำรละนยบำยภำครัฐ ตลอดจนกำรตอบสนอง
ควำมตຌองกำรตำงโของประชำชน สูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชำชนสวน฿หญ ดยนຌน
กำรมีสวนรวม ควำมปรง฿ส มีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มตตำ สรຌำงสรรค์ละทันตอหตุกำรณ์  ดยยึดหลัก ขຌาราชการที่
ดี ิขຌำ คือผูຌรับ฿ชຌุรำชคือพระรำชำุกำรคืองำนุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ทีไชอบ       ทีไถูกี....คือคนของพระรำชำทีไ
ท ำงำน฿หຌกิดประยชน์ตอบຌำนมือง ละจะสนับสนุน฿หຌมีกำรประมิน฿นทุก โ กิจกรรมทีไหในควร พืไอป็นขຌอมูล
อຌำงอิงละตรวจสอบ 
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7. กรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในการจัดท าผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ558-โ560ี  
   ของทศบาลต าบลปรุใหญ 

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำพืไอน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ มียุทธศำสตร์
หลักทีไจะด ำนินกำร฿หຌประสบควำมส ำรใจรวม แเ ยุทธศำสตร์ ละมีนวทำงกำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
จ ำนวน 2่  นวทำง ซึไงป็นกำรสนับสนุนกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ มีรำยละอียด
ดังนีๅ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตละทรัพย์สิน 
 
 

แ.แ สงสริมละสนบัสนนุกำรตดิตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติ
ตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿นชวีิต
ละทรัพย์สนิ ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅ ำ 

แ.โ สงสริม สนบัสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภยั ละกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภัย 

แ.ใ สงสริม ละสนบัสนนุกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถำนทีไส ำคัญ พืไอสรຌำงควำมอบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชวีิตละทรัพย์สนิของ
ประชำชน 

แ.ไ สนบัสนนุกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟตู ำรวจบຌำน ละอำสำสมัคร
ปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี พืไอป็นก ำลังสนับสนนุจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำ
ควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน 

โ. ยุทธศาสตร์การสาน
ตอนวทาง
พระราชด าริ  

  

โ.แ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอ
กำรกษตร พืไอกำรอุปภคละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละ
นๅ ำลຌง 

ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

 
 

ใ.แ สงสริมสนบัสนุนกำรวำงระบบกำรพฒันำดຌำนครงสรຌำงคณุภำพชีวิต
พืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำมจ ำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรด ำรงชีวิต
อยำงพอพียง 

ใ.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนอง
ควำมตຌองกำร ละกຌเขปญัหำควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำร
ขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน 

ใ.ใ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำน
สำธำรณปูภค ละสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณปูภคอยำง
คุຌมคำ 

ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งวดลຌอม 
 

ไ.แ สงสริม สนบัสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำฟน้ฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ ลุมนๅ ำล ำ
คลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ ์

ไ.โ สงสริม สนบัสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละภำคอกชน ฿นกำรรณรงค์สรຌำงจิตส ำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละ
ปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ 

 ไ.ใ สงสริม สนบัสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรจัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอย
ละสิไงปฏิกูลอยำงปน็ระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการทองที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬา 

 

5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละ
ประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรม
กำรทองทีไยว 

5.โ สงสริมละสนบัสนนุกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขันกีฬำ
ประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำนจนถึงระดับจงัหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำมปน็ลิศ
ทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดบัชำติละนำนำชำติ 

 
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา 

 

ๆ.แ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมทีกัษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับ
ประชำคมอำซียน 

ๆ.โ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

็. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการบຌานมือง 
ที่ดี  
 

็.แ น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร  พืไอ฿หຌบริกำร
กับประชำชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย ำ ดยยึดถือประยชนส์ูงสุดของประชำชน 
ผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 

็.โ สนบัสนนุบุคลำกร฿นสงักัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย 
พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำร
ประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคมอำซียน 

็.ใ บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพฒันำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำน
ภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์
สูงสุด กประชำชน 

็.ไ ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละ
ควำมตຌองกำรของประชำชน 

็.5 พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพทຌองถิไน฿น
ทุกโ ดຌำน 

 
่. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

่.แ สนบัสนนุกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศกัยภำพของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี 

่.โ สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นระดับต ำบล 
หมูบຌำนละชุมชนทีไมีคุณภำพละมำตรฐำนพืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไดี ทัไวถึง 
ละทันหตุกำรณ์ ดยรวมมือกบัรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบล ละหนวยงำน 
หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง 

่.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมยัของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน ฿หຌมี
สุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรปງองกนัรคกำร
฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมปีระยชน์ละกำรขຌำรับกำรตรวจสุขภำพ
หรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์ 

 
 



 20   
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
้. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

้.แ สงสริมละพฒันำบทบำทของผูຌน ำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน ำกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคณุภำพ 

้.โ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ 
ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดยกำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละด ำนินกำร฿หຌกิดกองทุน 
หรือจัดหำงบประมำณพืไอด ำนนิกำรพัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตอยำงตอนืไอง 
รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำชีพทีไหมำะสม พืไอพึไงตนอง 
ลีๅยงตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป 

้.ใ ด ำนินกำรสนบัสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีกำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิต ละ
กำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 

 
แเ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการกษตร 
 

แเ.แ ลดตຌนทนุกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุง
ผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

แเ.โ สนับสนนุกำรท ำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละ
ประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจพอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมยั ดยขอ
ควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 
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ปัจจัยน าขຌา 

ิInputี 

 
 

บบทีไ  แ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ 
ของทຌองถิ่นดยตนอง 
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บบที่  แ  การก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
 

 
ชื่อองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  ทศบาลต าบลปรุใหญ 

 
 

ประดในการประมิน มี 
การด านินงาน 

เมมีการ
ด านินงาน 

สวนที่ แ  คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิ่น   
แ.  มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน /  
โ.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนพืไอจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน /  
ใ.  มีกำรจัดประชุมอยำงตอนืไองสมไ ำสมอ /  
ไ.  มีกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน /  
5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน /  
ๆ.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละประชำคมทຌองถิไนพิจำรณำรำงผน      
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

/  

สวนที่  โ  การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ่น /  
็.  มีกำรรวบรวมขຌอมูลละปัญหำส ำคัญของทຌองถิไนมำจัดท ำฐำนขຌอมูล /  
่.  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรจัดท ำผน /  
้.  มีกำรวิครำะห์ศักยภำพของทຌองถิไนิSWOTี พืไอประมินสถำนภำพกำร     
    พัฒนำทຌองถิไน 

/  

แเ.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ 
      ศักยภำพของทຌองถิไน 

/  

แแ.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับ 
      ยุทธศำสตร์จังหวัด 

/  

แโ.  มีกำรก ำหนดจุดมุงหมำยพืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน /  
แใ.  มีกำรก ำหนดปງำหมำยกำรพัฒนำทຌองถิไน /  
แไ.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละนวทำงกำรพัฒนำ /  
แ5.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด /  
แๆ.  มีกำรอนุมัติละประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ /  
แ็.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุมครงกำร฿นผนยุทธศำสตร์ /  
แ่.  มีกำรก ำหนดรูปบบกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์ /  
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กระบวนการติดตาม 
ิProcessี 

 
 

บบทีไ  โ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบติดตามผลการด านินงาน 
ของทศบาลต าบลปรุใหญ 
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บบที่  โ  บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นประจ าปี โ558 

สวนที่  แ  ขຌอมลูทั่วเป   
แ.  ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนที่  โ  ผลการด านินงานตามผนพัฒนา ใ  ปี 
2. จ ำนวนครงกำรละงบประมำณตำมผนพัฒนำ  ใ  ป 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

36 4,470,000 14 2,240,000 11 1,720,000 61 8,430,000 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอ
นวทำงพระรำชด ำริ  

12 6,129,000 23 11,415,700 0 0 35 17,544,700 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

79 40,649,730 74 28,820,130 24 35,349,030 177 104,818,890 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

9 590,000 10 640,000 10 4,590,000 29 5,820,000 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

23 6,807,000 14 3,130,000 11 6,060,000 48 15,997,000 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

17 3,742,500 9 1,971,000 9 1,971,000 35 7,684,500 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีได ี 

46 8,848,000 23 5,665,000 22 11,885,000 91 26,398,000 

8ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

18 1,301,400 17 1,183,400 17 1,183,400 52 3,668,200 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สังคม 

20 2,649,600 14 2,046,000 14 2,046,000 48 6,741,600 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร 

8 426,280 8 426,280 8 426,280 24 1,278,840 

รวม 268 75,613,510 206 57,537,510 126 65,230,710 600 198,381,730 

กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ :  พิจำรณำวำผนยุทธศำสตร์นัๅน  มีกำรกระจำยของครงกำรละงบประมำณ฿นตละ
ยุทธศำสตร์ป็นอยำงเร มีกำรกระจุกตัวของครงกำรละงบประมำณอยูฉพำะยุทธศำสตร์฿ดยุทธศำสตร์หนึไงหรือเม 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์฿ด 
สรุป จำกผนพัฒนำสำมปจะหในวำป พ.ศ. โ55่ ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  พยำยำมทีไจะ฿หຌมีกำรกระจำยครงกำร
ทุกยุทธศำสตร์ตจะมีกำรกระจุกตัว฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนมำกทีไสุด คือ จ ำนวน  ็้ 
ครงกำร ป็นงิน ไเ,ๆไ้,็ใเ บำท ซึไงจ ำนวนครงกำรมีจ ำนวนมำกกินเปละ฿ชຌงบประมำณมำก ตงบประมำณ
ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญมีจ ำนวนจ ำกัด สดง฿หຌหในวำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ฿หຌควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ป็นอันดับ แ อันดับ โ คือ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  จ ำนวน ไๆ  
ครงกำร ละอันดับ ใ คือ ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน จ ำนวน  ใๆ  ครงกำร  
สวนยุทธศำสตร์ทีไเมคอยนຌน เดຌก ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร จ ำนวน  ่   ครงกำร   
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3. จ านวนครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี โ558 ปี  โ559 ปี โ560 รวม 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. พัฒนำอุตสำหกรรมกำรกษตร
บบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก 

8 426,280 8 426,280 8 426,280 24 1,278,840 

 2. ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละ
พัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน 

78 14,500,500 54 8,330,400 51 11,260,400 183 34,091,300 

 3. พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม 

136 51,838,730 121 43,115,830 45 41,659,030 302 136,613,590 

ไ. กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำ-
กำรตำมหลักธรรมำภบิำล 

46 8,848,000 23 5,665,000 22 11,885,000 91 26,398,000 

รวม 268 75,613,510 206 57,537,510 126 65,230,710 600 198,381,730 

 
กณฑ์การพิจารณา   :   พิจำรณำวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีครงกำรละงบประมำณทีไสอดคลຌองกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกนຌอยพียง฿ด ถຌำมีครงกำรทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกกใสดง฿หຌหในวำ 
ผนยุทธศำสตร์นัๅน ป็นผนยุทธศำสตร์ทีไดี 

 
สรุป   ยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีจ ำนวน ไ ยุทธศำสตร์ เดຌก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ยุทธศำสตร์ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน ยุทธศำสตร์พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

พบวา  จ ำนวนครงกำรของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ป โ55่ มีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทัๅง  
ไ  ยุทธศำสตร์ สดงวำผนยุทธศำสตร์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญป็นยุทธศำสตร์ทีไดี 
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4. การบิกจายงบประมาณปี โ558 
1 ตุลาคม  โ557 – ใเ  กันยายน  โ558 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
ครงการ

ตาม 
ทศ

บัญญัติ 

งบประมาณ
ตาม 

ทศบัญญัติ 

จ านวน
ครงการ
กอหนีๅ
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

งบประมาณ
กอหนีๅผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

จ านวน
ครงการ
บิกจาย

งบประมาณ 

การบิกจาย
งบประมาณ 

1. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 

17 2,130,000 6 185,015 6 185,015 

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 6 1,209,000 2 427,000 1 279,000 

3. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

35 9,079,815 11 2,310,735.97 11 2,310,735.97 

4. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

6 260,000 1 19,932 1 19,932 

5. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ- วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

19 2,667,000 15 1,793,668.02 15 1,793,668.02 

6. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 19 2,698,000 13 1,572,383.20 13 1,572,383.20 

7. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

43 4,454,500 21 1,152,469 21 1,152,469 

8. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

7 614,000 5 421,950.50 5 421,950.50 

9. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 8 2,086,000 5 1,908,696 5 1,908,696 

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำร
กษตร 1 30,000 0 0 0 0 

รวม 161 25,228,315 79 9,791,849.69 78 9,643,849.69 
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4.  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาปี 2558 
1 ตุลาคม  โ557 – ใเ  กันยายน  โ558 

 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไสรใจ 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอยูระหวำงด ำนินกำร  

ิกันงินี 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไเมด ำนินกำร 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอนตัๅงจำยรำยกำร

฿หม 
จ ำนวนครงกำรทัๅงหมด 

จ ำนวน  
รຌอย
ละ 

จ ำนวน  รຌอยละ จ ำนวน  รຌอยละ จ ำนวน  รຌอยละ จ ำนวน  รຌอยละ 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

6 35.29 2 11.76 9 52.94 4 8.70 17 100 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

1 16.67 4 66.67 1 16.67 2 4.35 6 100 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

11 31.43 21 60 3 8.57 24 52.17 35 100 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

1 16.67 0 0 5 83.33 0 0 6 100 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

15 83.33 2 11.11 1 5.56 4 8.70 18 100 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

13 68.42 0 0 6 31.58 1 2.17 19 100 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

21 47.73 7 15.91 16 36.36 10 21.74 44 100 

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข 

5 71.43 0 0 2 28.57 0 0 7 100 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม 

5 62.50 0 0 3 37.50 1 2.17 8 100 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร 

0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

รวม 78 48.45 36 22.36 47 29.19 46 100 161 100 

 กณฑ์ในการพิจารณา  :    ิแี  ท ำกำรปรียบทียบขຌอมูลวำมีครงกำรทีไสรใจมำกนຌอยพียง฿ด  พืไอสดง฿หຌหใน ถึง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินครงกำรตำมผน 

  ิ2ี  หำกมีรຌอยละของครงกำรทีได ำนินงำนสรใจลຌวมำกทำ฿ด กใสดง฿หຌหในวำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนตำมผนทีไก ำหนด ฿นทำงกลับกันหำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมี
สัดสวนของครงกำรทีไยกลิก หรือทีไพิไมครงกำรมำกทำเร ยอมสะทຌอน฿หຌหในวำผนยุทธศำสตร์นัๅน โ   เมมีประสิทธิภำพ
ทำทีไควร 
 สรุป ผลกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำ ป โ55่ รวม แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำรตำมผน มีทัๅงสิๅน 
โๆ่  ครงกำร จ ำนวนครงกำรทีไน ำมำตัๅงงบประมำณ จ ำนวน แๆแ ครงกำร  ประกอบดຌวย จ ำนวนครงกำรทีไลຌว
สรใจ จ ำนวน  ็่  ครงกำร คิดป็น ไ่.ไ5 ั  จ ำนวนครงกำรทีไอยูระหวำงด ำนินกำร   ิกันงินี  จ ำนวน  ใๆ 
ครงกำร คิดป็น โโ.ใๆ% ครงกำรทีไเมเดຌด ำนินกำร จ ำนวน ไ็ ครงกำร คิดป็น โ้.แ้ั ละครงกำรทีไอนตัๅง
จำยรำยกำร฿หม จ ำนวน ไๆ  ครงกำร  ซึไงตำมผลกำรด ำนินงำนดังกลำว สดง฿หຌหในวำกำรด ำนินกำรตำมผนยัง
เมมีประสิทธิภำพทำทีไควร นืไองจำกจ ำนวนครงกำร฿นผนมีมำกกินเป ละครงกำรทีไน ำมำจัดตัๅงงบประมำณเม
สำมำรถด ำนินกำรเดຌ     
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5.   การบิกจายงบประมาณปี โ558 
 

1 ตุลาคม  โ557 – ใเ  กันยายน  โ558 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม งินสะสม งินอุดหนุน รวม 

จ ำนวนงิน รຌอยละ 
จ ำนวน

งิน 
รຌอยละ 

จ ำนวน
งิน 

รຌอยละ 
จ ำนวน

งิน 
รຌอยละ จ ำนวนงิน รຌอยละ 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 

157,215  84.97  27,800  15.03  0  0  0  0  185,015  1.92  

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอ
นวทำงพระรำชด ำริ  

279,000  100  0  0  0  0  0  0  279,000  2.89  

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 

2,025,235.97  87.64  285,500  12.36  0  0  0  0  2,310,735.97  23.96  

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม 

19,932  100  0  0  0  0  0  0  19,932  0.21  

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

1,623,669.02  90.52  69,999  3.90  0  0  100,000  5.58  1,793,668.02  18.60  

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

1,572,383.20  100  0  0  0  0  0  0  1,572,383.20  16.30  

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไ
ดี  

1,081,469  93.84  56,000  4.86  0  0  15,000  1.30  1,152,469  11.95  

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข 

421,950.50  100  0  0  0  0  0  0  421,950.50  4.38  

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม 

1,908,696  100  0  0  0  0  0  0  1,908,696  19.79  

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

รวม 9,089,550.69  94.25  439,299  4.56  0 0  115,000  1.19  9,643,849.69  100  

 
กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ :  น ำขຌอมูลทีไเดຌมำปรียบทียบกับงบประมำณทีไเดຌระบุเวຌ฿นผนพืไอป็นขຌอมูลทีไสดง฿หຌ 
หใน ถึงสถำนกำรณ์ทำงดຌำนกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรด ำนินงำนตำมผนฯ 
 
 สรุป  กำรบิกจำยงบประมำณ มีกำรด ำนินกำรตำมครงกำรพัฒนำ ิเมรวมคำ฿ชຌจำยประจ ำ  คำตอบทน 
ละคำวัสดุอุปกรณ์ี รวมจ ำนวนงินทีไบิกจำยทัๅงสิๅน 9,643,849.69 บำท ิเมรวมงินอุดหนุนฉพำะกิจ/งินอุดหนุน
ทัไวเปี ดังนีๅ 

- งบปกติ     จ ำนวนงิน    9,089,550.69   บำท  
- อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม    จ ำนวนงิน       439,299    บำท 
- งินสะสม    จ ำนวนงิน                  -        บำท  
- งินอุดหนุน ิสวนรำชกำรี จ ำนวนงิน               115,000   บำท 
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สวนที่ 3 ผลการด านินงานตามครงการที่เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ/งินอุดหนุนทั่วเป/งินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
 ประจ าปี 2558 

 
6. ครงการที่เดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ/ งินอุดหนุนทั่วเป ประจ าปี โ558 

 

ครงการ 
ผลการด านินงาน งบประมาณ 

ด านินการ เม
ด านินการ 

ยังเมเดຌ งบประมาณ งบประมาณ 

สรใจลຌว ด านินการ ที่เดຌรับ ที่บิกจายเป 

1.  งินอุดหนุนพัฒนำ อปท. กรณีรงดวน     - 915,000 915,000 

2.  งินอุดหนุนทัไวเป พืไอสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของ 
อปท. ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศ - ครงกำรกอสรຌำงทอ
ระบำยนๅ ำจำกศำลำกลำงบຌำนถึงหนຌำอพำร์ทมนท์ซฟวัน หมู 5 
บຌำนพบสุข 

   - 1,126,481 665,000 

       
รำยจำยคຌำง

จำย 
361,000 

3.  งินอุดหนุน – บีๅยยังชีพคนชรำ    - 7,314,300 7,314,300 

4.   งินอุดหนุน – บีๅยยังชีพคนพิกำร    - 1,208,400 1,208,400 

5.  งินอุดหนุน –  งินดือนครูศูนย์ดใกลใก     - 127,110 127,100 

6.  งินอุดหนุน –  คำจຌำงตอบทนครูศูนย์ดใกลใก    - 432,000 432,000 

7.  งินอุดหนุน –  สมทบประกันสังคมครูศูนย์ดใกลใก    - 21,600 21,600 

8.  งินอุดหนุน –  วัสดุกำรศึกษำ    - 127,500 127,500 

9.  งินอุดหนุน –  ครงกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด -  - 60,000 0 

รวม       11,332,391 11,171,900 

 
กณฑ์ในการพิจารณา  :  พิจำรณำวำสถำนกำรณ์฿นกำรด ำนินงำนของครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ / 
งินอุดหนุนทัไวเป ละงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์นัๅนป็นอยำงเร 
 
สรุป พบวำ ทศบำลต ำบลปรุ฿หญเดຌรับกำรจัดสรรงินอุดหนุนฉพำะกิจ / งินอุดหนุนทัไวเป ละงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ประจ ำป โ55่ จ ำนวน ้ ครงกำร ด ำนินกำร   จ ำนวน  ่  ครงกำร   ละเมด ำนินกำร     จ ำนวน 
แ ครงกำร คือ ครงกำรปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด จ ำนวนงบประมำณทีไเดຌรับ แแ,ใใโ,ใ้แ บำท  ละ
บิกจำยงบประมำณ  แแ,แ็แ,้เเ บำท   
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สวนที่ 4  ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำมตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2558-2560ี ดังนีๅ 
 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ55่-โ5ๆเี มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำนกำร
ติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ55่ มีครงกำรทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ 
็5ุๆแใุ5แเ  บำท  ละน ำมำจัดตัๅงประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ55่ จ ำนวน  แๆแ ครงกำร งบประมำณ  
โ5ุโโุ่ใแ5 บำท ซึไงงบประมำณรำยจำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. โ55่ เมพียงพอ฿นกำรด ำนินกำรตำมครงกำร
ทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำนเดຌสนอขຌำผนพัฒนำฯ เดຌครบทุกครงกำร นืไองจำกขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ 
 โ.  กำรด ำนินกำรตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ55่-โ5ๆเี เมสำมำรถด ำนินงำนเดຌครบทุกยุทธศำสตร์ 
กระจุกตัวอยู฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน จ ำนวน  ็้ ครงกำร ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีไดี  จ ำนวน  ไๆ ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
จ ำนวน  ใๆ ครงกำร ตำมล ำดับ 
          ใ. จ ำนวนงบประมำณทีไมีจ ำกัด ท ำ฿หຌเมสำมำรถพัฒนำเดຌครบทุกครงกำรตำมควำมตຌองกำรของประชำชน
ทีไสนอขຌำผนพัฒนำฯ 
          ไ. ประชำชนยังขำดควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ ละผนพัฒนำสำมป ดยจะสังกตเดຌวำ ฿นกำร
สนอครงกำร฿นกำรประชุมประชำคมชุมชน/หมูบຌำน จะสนอครงกำรดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนป็นสวน฿หญ ชน ถนน 
เฟฟງำ ทอระบำยนๅ ำ ประปำ ป็นตຌน ซึไงจะเมคอย฿หຌควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไน โ ละสนอ
ครงกำรจ ำนวนมำกกินเป 
          5. คณะกรรมกำรติดตำมฯ ควรมีกำรด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนอยำงสมไ ำสมอ รวมทัๅงสนอ
รำยงำนผลละสนอควำมหใน฿หຌผูຌบริหำรทรำบทุกครัๅง 
นวทางกຌเข ละขຌอสนอนะ 

1. ควรมีกำรวิครำะห์ครงกำรทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำน สนอมำพืไอจัดล ำดับควำมส ำคัญละควำม
จ ำป็นรงดวนพืไอบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ดยค ำนึงถึงงบประมำณของทศบำลต ำบลปรุ฿หญป็นส ำคัญ 

2. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำสำมปควร฿หຌครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์ ละเมควรสนอครงกำรขຌำ
ผนพัฒนำฯ มำกกินเป ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำละกຌเขปัญหำของชุมชนเดຌครบถຌวนทุกดຌำนละสอดคลຌองกับ
งบประมำณของทศบำล  

3. ควรชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จกับผูຌน ำทຌองทีไ ผูຌน ำชุมชน ละประชำชน฿หຌขຌำ฿จถึงควำมส ำคัญ฿นกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำป็นรงดวน ละกำรสนอครงกำรทีไบรรจุขຌำผนพัฒนำสำมป ดย฿หຌค ำนึงถึงศักยภำพของ
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ กีไยวกับงบประมำณทีไจะสำมำรถด ำนินกำรเดຌ ละพิจำรณำน ำครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ของปทีไผำนมำน ำมำพิจำรณำทบทวน฿นปถัดเป 

4. ก ำชับตละสวนรำชกำรกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ รวมทัๅง฿หຌรำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำง
ตอนืไองป็นระยะ 
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กระบวนการประมินผล 
ิOutputี 

 
 

บบทีไ  ใ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบประมินผลการด้านินงาน 

ตามผนยุทธศาสตร์ 
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บบที่  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชีๅจง :  บบทีไ 3/1 ป็นบบประมินตนอง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมยุทธศาสตร์ทีไก ำหนดเวຌ ละมีก ำหนดระยะวลำ฿นกำรรำยงำนปละ 1 ครัๅง หลังจำกสิๅนสดุปงบประมำณ 
 

 
สวนที่  แ  ขຌอมลูทั่วเป 

1. ชื่อองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  ทศบาลต าบลปรุใหญ 
2. วัน/ดือน/ปี ท่ีรายงาน  9 ธนัวาคม 2558              

 

สวนที่  โ  ยุทธศาสตร์ละครงการในปี  โ558 
 

3. ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการที่ปรากฏอยูในผนละจ านวนครงการที่เดຌปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  โ558 
จ านวนครงการ
ในผนพัฒนา 

ปี 2558 

จ านวนครงการที่
น าเปปฏิบัติ 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 36 6 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  12 1 
3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 79 11 
4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 9 1 
5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

23 15 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 17 13 
7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 46 21 
8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 18 5 
9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 20 5 
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 8 0 

รวม 268 78 

รຌอยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามผน คิดป็น           รຌอยละ  29.10 
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สวนที่  ใ  ผลการด านินงาน 
 

บบท่ี ใ/โ บบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นในภาพรวม    
 

สวนที่  แ  ขຌอมูลทัไวเป 
แ.  พศ (แี  ชำย จ ำนวน 123   คน คิดป็นรຌอยละ 42.71 
 (โี  หญิง จ ำนวน 165   คน คิดป็นรຌอยละ 57.29 
  

โ.  อำย ุ (แี  ตไ ำกวำ โเ ป จ ำนวน 17   คน คิดป็นรຌอยละ 5.90 
 (โี  โเ – ใเ ป จ ำนวน 72   คน คิดป็นรຌอยละ 25.00 
 (ใี  ใแ – ไเ ป จ ำนวน 49   คน คิดป็นรຌอยละ 17.01 
 (ไี  ไแ – 5เ ป  จ ำนวน 46   คน คิดป็นรຌอยละ 15.97 
 (5ี  5แ – ๆเ ป จ ำนวน 63   คน คิดป็นรຌอยละ 21.88 
 (ๆี  มำกกวำ  ๆเ  ป จ ำนวน 41   คน คิดป็นรຌอยละ 14.24 
  

ใ.  กำรศึกษำ (แี  ประถมศึกษำ จ ำนวน 71   คน คิดป็นรຌอยละ 24.65 
 (โี  มัธยมศึกษำหรือทียบทำ จ ำนวน 90   คน คิดป็นรຌอยละ 31.25 
 (ใี  อนุปริญญำ  หรือทียบทำ จ ำนวน 37   คน คิดป็นรຌอยละ 12.85 
 (ไี  ปริญญำตร ี จ ำนวน 70   คน คิดป็นรຌอยละ 24.31 
 (5ี  สูงกวำปริญญำตร ี จ ำนวน 17   คน คิดป็นรຌอยละ 5.90 
 (ๆี  อืไน โ จ ำนวน 3   คน คิดป็นรຌอยละ 1.04 
  

ไ.  อำชีพหลัก (แี  รับรำชกำร จ ำนวน 38   คน คิดป็นรຌอยละ 13.19 
 (โี  อกชน / รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 45   คน คิดป็นรຌอยละ 15.63 
 (ใี  คຌำขำย  ธุรกิจสวนตัว จ ำนวน 51   คน คิดป็นรຌอยละ 17.71 
 (ไี  รับจຌำง จ ำนวน 85   คน คิดป็นรຌอยละ 29.51 
 (5ี  นักรียนนักศึกษำ จ ำนวน 25   คน คิดป็นรຌอยละ 8.68 
 (ๆี  กษตรกร จ ำนวน 24   คน คิดป็นรຌอยละ 8.33 
 (็ี  อืไน โ (ระบุี.................... จ ำนวน 20   คน คิดป็นรຌอยละ 6.94 
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สวนที่  โ  ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น ภำพรวม มำกนຌอยพียง฿ด  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
ิ%ี 

พอใจ 
ิ%ี 

เมพอใจ 
ิ%ี 

แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 33.33 55.21 
11.46 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 25.69 62.15 
12.15 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 23.61 62.50 
13.89 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ 17.71 65.28 
17.01 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 22.92 61.46 
15.63 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 18.40 59.72 
21.88 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำ 14.93 70.49 
14.58 

่ี  กำรกຌเขปัญหำ  ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน 19.79 64.24 
15.97 

้ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 25.35 59.38 
15.28 

ภาพรวม 22.42 62.27 15.32 

 
บบท่ี ใ/ใ  บบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นใน 
ตละยุทธศาสตร์  ิคะนนตใม  แเี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.70 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.68 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กิจกรรม 6.93 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.50 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.62 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.25 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.67 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.77 

รวม 6.64 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.89 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.68 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.92 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.51 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.67 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.33 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.58 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.66 

รวม 6.65 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.77 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.48 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.65 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.34 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.56 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.13 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.61 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.63 

รวม 6.52 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม    

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.70 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.49 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.85 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.45 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.56 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.43 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.64 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.65 

รวม 6.60 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดຌานการพัฒนาการทองที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.80 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.61 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.77 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.58 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.64 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.47 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.65 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.72 

รวม 6.66 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ดຌานการพัฒนาการศึกษา             
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.85 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.68 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.67 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.51 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.63 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.60 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.67 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.67 

รวม 6.66 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองท่ีดี   
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.62 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.51 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.68 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.37 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.62 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.48 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.48 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.48 

รวม 6.53 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.82 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.68 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.77 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.74 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.80 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.70 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.71 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.69 

รวม 6.74 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ดຌานการพัฒนาสังคม             
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.80 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.77 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.88 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.75 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.73 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.64 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.65 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.74 

รวม 6.74 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10   ดຌานการพัฒนาการกษตร 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 6.45 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 6.42 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 6.68 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 6.29 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 6.36 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 6.32 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 6.34 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 6.38 

รวม 6.41 

 

 
สรุปคะนนความพึงพอใจตอผลการด านินงานทุกยุทธศาสตร์ ิภาพรวมี 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 6.64 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 6.65 

3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 6.52 

4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 6.60 

5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  
   ละกีฬำ 6.66 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 6.66 

7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 6.53 

8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 6.74 

9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 6.74 

10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 6.41 

รวม  6.62  
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การติดตามละประมินผลผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. 2558-2560ี 

ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการที่ปรากฏ
ในทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  

คิดป็นรຌอยละของ
ครงการที่ปรากฏใน

ทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 17 10.56 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 6 3.73 
3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 35 21.74 
4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 6 3.73 
5.ยทุธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  
   ละกีฬำ 19 11.80 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 19 11.80 
7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 43 26.71 
8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 7 4.35 
9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 8 4.97 
10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 1 0.62 

รวม 161 100 
 

การติดตามละประมินผลตามผนพัฒนาสามปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ทศบาลต าบลปรุใหญ อ าภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการที่ปรากฏ

ในผนพัฒนาสามปี  
ปี 2558 

จ านวนครงการที่
ปรากฏในทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 36 17 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 12 6 
3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 79 35 
4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 9 6 
5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  
  ละกีฬำ 

23 
19 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 17 19 
7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 46 43 
8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 18 7 
9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 20 8 
10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 8 1 

รวม 268 161 

ระดับผลสัมฤทธิก์ารน าครงการจากผนพัฒนาสามปี มาบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
คิดป็นรຌอยละ 

6เ.07 
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สรุป   

ผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ558 
ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

................................ 
แ. จ านวนครงการตามผนพัฒนาสามปี ฿นป โ558 มีจ ำนวน 268 ครงกำร  ยกป็นตำมยุทธศำสตร์ตำง โ ดังนีๅ 
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ท ำเดຌ 6 ครงกำร จำก 36 ครงกำร 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 12 ครงกำร 
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ท ำเดຌ 11 ครงกำร จำก 79 ครงกำร 
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 9 ครงกำร 
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณ ีละกฬีำ ท ำเดຌ 15 ครงกำร จำก 23 ครงกำร 
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ท ำเดຌ 13 ครงกำร จำก 17 ครงกำร 
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  ท ำเดຌ 21 ครงกำร จำก 46 ครงกำร 
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ท ำเดຌ 5 ครงกำร จำก 18 ครงกำร 
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม ท ำเดຌ 5 ครงกำร จำก 20 ครงกำร 
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร ท ำเดຌ 0 ครงกำร จำก 8 ครงกำร 

 

จากจ้านวน 10  ยุทธศาสตร์ รวมจ้านวนครงการ฿นผนพัฒนาปี 2558 จ้านวน 268  ครงการ 
 ผลการด้านินงานตามผนทีได้านินการเดຌ จ้านวน  78  ครงการ  คิดป็น  29.10 ั 

 

2. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

ผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ55่ – โ5ๆเี มีจ ำนวน แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป     
ป โ558  มีจ ำนวน  โๆ่  ครงกำร น ำมำบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ55่  
จ ำนวน  แๆ1 ครงกำร 

 
ระดับผลสัมฤทธิ์฿นการน้าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจ้าปี โ55่   
 

คิดป็นรຌอยละ 60.07 
 

3.  การบิกจายงบประมาณตามครงการ  
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมผนพัฒนำสำมป ป 2558  ป็นงิน   75,613,510 บำท  
บิกจำยจริง ิเมรวมรำยจำยประจ ำ/งินอุดหนุนี ป็นงิน   9,643,849.69  บำท   

 

4.ผลการส ารวจความพึงพอใจ   
  ดยกำรจกบบส ำรวจควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จำก
กลุมตัวอยำง จ ำนวน 288 คน  ระดับควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 
สรุปเดຌดังนีๅ  

- ระดับควำมพึงพอ฿จ พอ฿จมำก    คิดป็นรຌอยละ  22.42   
- ระดับควำมพึงพอ฿จ พอ฿จ   คิดป็นรຌอยละ  62.27   
- ระดับควำมพึงพอ฿จ เมพอ฿จ    คิดป็นรຌอยละ  15.32 
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5.ความพึงพอใจตอผลการด านินงานในตละยุทธศาสตร์ ิคะนนตใม 10 คะนนี สรุปเดຌดังนีๅ 
 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.64 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.65 
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.52 
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.60 
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.66 
   ละกีฬำ 

 
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.66 
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.53 
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.74 
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.74 
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร คะนนควำมพึงพอ฿จ 6.41 

คะนนควำมพึงพอ฿จฉลี่ย 
 

6.62 

    
สรุปคะนนความพึงพอ฿จตอผลการด้านินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ฉลีไย 6.62   

 
6. ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2558-2560ี ดังนีๅ 
 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ55่-โ5ๆเี มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำนกำร
ติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ55่ มีครงกำรทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ 
็5ุๆแใุ5แเ  บำท  ละน ำมำจัดตัๅงประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ55่ จ ำนวน  แๆแ ครงกำร งบประมำณ  
โ5ุโโุ่ใแ5 บำท ซึไงงบประมำณรำยจำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. โ55่ เมพียงพอ฿นกำรด ำนินกำรตำมครงกำร
ทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำนเดຌสนอขຌำผนพัฒนำฯ เดຌครบทุกครงกำร นืไองจำกขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ 
 โ.  กำรด ำนินกำรตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ55่-โ5ๆเี เมสำมำรถด ำนินงำนเดຌครบทุกยุทธศำสตร์ 
กระจุกตัวอยู฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน จ ำนวน  ็้ ครงกำร ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีไดี  จ ำนวน  ไๆ ครงกำร ละยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
จ ำนวน  ใๆ ครงกำร ตำมล ำดับ 
          ใ. จ ำนวนงบประมำณทีไมีจ ำกัด ท ำ฿หຌเมสำมำรถพัฒนำเดຌครบทุกครงกำรตำมควำมตຌองกำรของประชำชน
ทีไสนอขຌำผนพัฒนำฯ 
          ไ. ประชำชนยังขำดควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ ละผนพัฒนำสำมป ดยจะสังกตเดຌวำ ฿นกำร
สนอครงกำร฿นกำรประชุมประชำคมชุมชน/หมูบຌำน จะสนอครงกำรดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนป็นสวน฿หญ ชน ถนน 
เฟฟງำ ทอระบำยนๅ ำ ประปำ ป็นตຌน ซึไงจะเมคอย฿หຌควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไน โ ละสนอ
ครงกำรจ ำนวนมำกกินเป 
          5. คณะกรรมกำรติดตำมฯ ควรมีกำรด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนอยำงสมไ ำสมอ รวมทัๅงสนอ
รำยงำนผลละสนอควำมหใน฿หຌผูຌบริหำรทรำบทุกครัๅง 
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7. นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ 

1. ควรมีกำรวิครำะห์ครงกำรทีไประชำคมชุมชน/หมูบຌำน สนอมำพืไอจัดล ำดับควำมส ำคัญละควำม
จ ำป็นรงดวนพืไอบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ดยค ำนึงถึงงบประมำณของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ
ป็นส ำคัญ 

2. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำสำมปควร฿หຌครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์ ละเมควรสนอครงกำรขຌำ
ผนพัฒนำฯ มำกกินเป ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำละกຌเขปัญหำของชุมชนเดຌครบถຌวนทุกดຌำนละสอดคลຌองกับ
งบประมำณของทศบำล  

3. ควรชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จกับผูຌน ำทຌองทีไ ผูຌน ำชุมชน ละประชำชน฿หຌขຌำ฿จถึงควำมส ำคัญ฿นกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำป็นรงดวน ละกำรสนอครงกำรทีไบรรจุขຌำผนพัฒนำสำมป ดย฿หຌค ำนึงถึงศักยภำพของ
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ กีไยวกับงบประมำณทีไจะสำมำรถด ำนินกำรเดຌ ละพิจำรณำน ำครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป
ของปทีไผำนมำน ำมำพิจำรณำทบทวน฿นปถัดเป 

4. ก ำชับตละสวนรำชกำรกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ รวมทัๅง฿หຌรำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำง
ตอนืไองป็นระยะ 
 


