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 ลักษณะทัไวเปของระบบติดตามละประมินผล 

 ระบบติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือ฿นปัจจุบัน รียกวำ 
ผนยุทธศำสตร์ จะสำมำรถติดตำมผนกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌเดຌดยจะ ปรำกฏ฿น
รูปบบของรำยงำน฿นทุกชวงของผนยุทธศำสตร์ ดยขຌอมูลทีไ เดຌจะถูกสงเปยัง หนวยติดตำมละ
ประมินผล หรือ M&E  Unit (Monitoring  And  Evaluation  Unit)  ซึไงเดຌก องค์กำรบริหำรสวน
จังหวัด ทีไจะป็นศูนย์กลำง฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละจำกกำรประมินผล รวมตลอดจน
ป็นศูนย์กลำง฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล฿นภำพรวมของจังหวัด นอกจำกนีๅยังท ำหนຌำทีไป็น ระบบสัญญำณตือน
ภัยลวงหนຌำ (Early  Warning  System)   วำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนยุทธศำสตร์ทีไดีหรือเมอยำงเร 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถด ำนินกำรเดຌตำมผนทีไก ำหนดเวຌพียง฿ด  กำรด ำนินกำรตำมผนทีไ
กิดขึๅนป็นอยำงเร พืไอประยชน์ตอกำรปรับปรุง฿หຌผลบรรลุผลเดຌ฿นทุกชวงของผนตอเป฿นอนำคต 

การติดตาม 
ป็นขัๅนตอน฿นกำรตรวจสอบผลกำรด ำนินกำรของผนงำนครงกำร ตำมผนพัฒนำสำมปวำเดຌ

ปฏิบัติตำมขัๅนตอนกิจกรรมทีไก ำหนดเวຌ฿นผนงำนครงกำรหรือเมมี กำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพ
หรือเมละอยู฿นระยะวลำ งบประมำณทีไ฿ชຌ฿นกำรด ำนินกำรตำมทีไก ำหนดเวຌหรือเมพืไอป็นขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌ
ตนอง ผูຌบังคับบัญชำ ตลอดจนผูຌรับผิดชอบผนงำนครงกำรทุกระดับ พืไอ฿หຌค ำนะน ำชวยหลือ กຌเข
อ ำนวยควำมสะดวก ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนตำมผนงำน/ครงกำร บรรลุปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

การประมินผล 
ป็นขัๅนตอนกำรตรวจสอบควำมกຌำวหนຌำของผนงำนครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์

ของผนงำนครงกำรวำมีมำกนຌอยพียง฿ด มืไอปรียบทียบกับกณฑ์ทีไก ำหนดขึๅน กำรประมินผลจึงป็น
กระบวนกำรบงชีๅถึงคุณคำของผนงำนครงกำร วำเดຌผลตำมวัตถุประสงค์ของผนงำนครงกำรนัๅนหรือเม
พียง฿ด 

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

฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
โ.ใ พืไอ฿หຌทรำบสัมฤทธิผลดยรวมของผนพัฒนำทศบำล ละน ำขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอชีๅนะก

ผูຌบริหำร฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำปตอเป 

ความส าคัญของการติดตาม 
กำรติดตำมป็นครืไองมือทีไจ ำป็น฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของครงกำรทีได ำนินกำรอยูหำก

เมมีระบบติดตำมของครงกำรลຌว ยอมสงผล฿หຌกิดควำมลำชຌำ฿นกำรด ำนินงำน฿หຌลุลวง คำ฿ชຌจำยครงกำรสูง
กินกวำทีไก ำหนดเวຌ กลุมปງำหมำยหลักของครงกำรเมเดຌรับประยชน์หรือเดຌรับนຌอยกวำทีไควรจะป็น  กิด
ปัญหำ฿นกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำนินงำน สียวลำ฿นกำรตรวจสอบควำมขัดยຌง฿นกำรปฏิบัติงำน
ภำย฿นหนวยงำนหรือระหวำงหนวยงำนกับกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับประยชน์จำกครงกำร ฿นทำงตรงกันขຌำมหำก
ครงกำรมีระบบติดตำมทีไดีลຌวจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร฿ชຌตຌนทุน (Cost–effective) ด ำนินงำนตำงโ  
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ยกตัวอยำงชนกำรระบุปัญหำทีไกิดขึๅน฿นครงกำรละกำรสนอนวทำงกຌปัญหำกำรติดตำมควำมสำมำรถ฿น
กำรขຌำถึงครงกำรของกลุมปງำหมำย กำรติดตำมประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนของสวนตำงโ฿นครงกำรละ
กำรสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน 

ความส าคัญของการประมินผล 
       กำรประมินผลนัๅน ป็นสิไงหนึไงทีไจ ำป็นส ำหรับกำรด ำนินกำร ชนดียวกับกำรติดตำม พรำะผลทีไ
เดຌจำกกำรประมินจะ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง กຌเข กำรขยำยขอบขต หรือกำรยุติกำรด ำนินกำร ซึไงขึๅนอยูกับ
วัตถุประสงค์ของกำรประมิน กำรประมินผลผนงำนจึงป็นสิไงทีไจะบงชีๅวำผนงำนทีไก ำหนดเวຌ เดຌมีกำรปฏิบัติ
หรือเม อยำงเร อันป็นตัวชีๅวัดวำผนหรือครงกำรทีไเดຌด ำนินกำรเปลຌวนัๅน  ฿หຌผลป็นอยำงเร น ำเปสู
ควำมส ำรใจตำมผนงำนทีไก ำหนดเวຌหรือเม อีกทัๅงกำรติดตำมละประมินผลยังป็นกำรตรวจสอบ วำมีควำม
สอดคลຌองกับกำร฿ชຌทรัพยำกร (งบประมำณ) พียง฿ด ซึไงผลทีไเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผล ถือป็นขຌอมูล
ยຌอนกลับ (Feedback) ทีไสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละกำรตัดสิน฿จตอเป นอกจำกนีๅ กำรประมินผลยัง
ถือป็นกระบวนกำรตัดสินคุณคำ ละกำรตัดสิน฿จอยำงมีหลักกณฑ์ดย฿ชຌขຌอมูลทีไกใบรวบรวมอยำงป็นระบบ
มีควำมทีไยงตรง ชืไอถือเดຌ 
     กรอบนวคิดในการวางระบบติดตามละประมินผล  จุดริไมตຌนของระบบกำรติดตำมริไมจำก
กำรเดຌรับทรัพยำกรซึไงป็นปัจจัยน ำขຌำ  เดຌก  ผนปฏิบัติกำร / งบประมำณ / บุคลำกร  ละทรัพยำกรอืไนโ  
พืไอด ำนินงำนดยมุงป็นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรด ำนินงำนมืไอทียบกับวลำ  ิ Input  
monitoringี ละกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำของผลกำรดำนินงำนมืไอทียบกับปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 
(performance monitoring) กำรวำงระบบติดตำม฿นทีไนีๅจึงป็นกำรสรຌำงระบบพืไอทีไจะนำเปสูกำรปรับปรุง
กຌเข฿นชิงกำรบริหำรผน พืไอ฿หຌงำนด ำนินตอเปจนจบตำมวลำ ละยังจะมีระบบประมินผลมำประมินวำ
มืไอผลทีไกิดขึๅนทัๅง฿นสวนของผลผลิต  (output)  ละผลลัพธ์  (outcome)  วำป็นเปตำมทีไตัๅงปງำหมำยหรือ
ป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌลวงหนຌำพียง฿ด อยำงเรกใดี ระบบติดตำมละประมินผล จะเดຌรับ
ผลกระทบจำกกำรจัดทำผนปฏิบัติกำร นัไนคือ ถຌำเดຌผนปฏิบัติกำรทีไสอดคลຌองละอืๅอตอกำรติดตำมละ
ประมินผล กใจะท ำ฿หຌระบบติดตำมละประมินผลท ำหนຌำทีไของระบบเปเดຌ  หำกตผนเมอืๅอตอกำรติดตำม 
ชน  ขำดควำมชัดจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมดยเมเดຌยึดผนปฏิบัติกำร ฯลฯ กใอำจทำ฿หຌระบบติดตำมละ
ประมินผลดยรวมมีปัญหำเดຌ 
การประมินผลจะด านินการ 3 วิธี คือ  

วิธีกำรทีไ แ จะ฿ชຌรูปบบประมินควำมพึงพอ฿จของประชำชนหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับครงกำร 
พืไอ฿หຌทรำบผลกำรด ำนินงำนป็นชนเร ควรมีกำรปรับปรุงกຌเข฿นกิจกรรม฿ดบຌ ำง ตำมขຌอสนอนะซึไงจะ
ด ำนินกำรกับทุกครงกำร  

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

แี ประมินควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอ฿จมำก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ   

โี ประมินควำมพึงพอ฿จตอกำรด ำนินงำน฿นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ดຌำนตำงโ ดย฿หຌคะนน
ตัๅงต แ ถึง แเ ดยกำรสุมตัวอยำงจำกประชำกร฿นขตพืๅนทีไ สรุปป็นขຌอมูลน ำสนอผูຌบริหำร ป็นขຌอมูล
ตัดสิน฿จก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ นยบำย ผนงำนครงกำรตำงโ ตอเป  

วิธีกำรทีไ ใ จะป็นกำรรำยงำนควำมกຌำวหนຌำละก ำหนด฿นรืไองของกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณวำมี
กำร฿ชຌจำยงินงบประมำณเปทำเร฿นกำรประชุมทุกครัๅง 
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ระยะวลาในการติดตามละประมินผล 
กำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน จะด ำนินกำรประมินผลผนพัฒนำทุก 3 ดือนของปงบประมำณ

นัๅน จะมีกำรติดตำมประมินผล 2 ครัๅง/ป หรือขณะด ำนินกำรพืไอประมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคตำง โ 
พืไอปรับปรุงนวทำงกำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำก ำหนด บรรลุปງำหมำยทีไวำงเวຌ ละติดตำม
ครงกำรหลังลຌวสรใจ พืไอสรุปผลส ำรใจของครงกำร สวนกำรประมินผลกำรด ำนินงำนหลังสิๅนปงบประมำณ 
ทัๅงนีๅตຌองลຌวสรใจภำย฿นดือนตุลำคม พืไอสรุปน ำสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน สภำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
คณะกรรมกำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ละปຂดประกำศ฿หຌประชำชนทรำบ พืไอสรຌำงกระบวนกำร
ตรวจสอบ฿หຌกิดควำมปรง฿ส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรทีไดี฿นทีไสุด 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอนในการด านินการ ดังนีๅ 
  ขัๅนตอนทีไ แ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนรวมประชุมพืไอ
ก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล  ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ผนพัฒนำสำม
ปละประมินผลครงกำรพัฒนำผนสำมป ดังนีๅ 

 แ.แ  กำรก ำหนดกรอบ  นวทำง  ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
อำจก ำหนดนวทำง฿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  ป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำงผลผลิตกับ

ทรัพยำกรทีไ฿ชຌดยมีกำรประมินประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี 
ิ5ี  ประสิทธิผล ิEffetivenessี ป็นกำรศึกษำถึงผลทีไเดຌรับ ิEffectี 
(6)  ผลลัพธ์ละผลผลิต ิOutcome and Outputี ป็นกำรประมินผลประยชน์ทีไกิด

จำกกำรท ำกิจกรรมทีไมีตอกลุมปງำหมำยทีไเดຌรับบริกำร ละกำรประมินผลผลิตทีไกิดขึๅนจำกกิจกรรม  
(7)  กำรประมินผลกระทบป็นกำรศึกษำผลทีไเดຌรับรวมยอด ิOverall Effectี 
คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไน  อำจน ำนวทำงทัๅงหมดทีไ

ก ำหนดมำ฿ชຌหรืออำจลือก฿ชຌ฿นบำงนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละ
ผนสำมปกใเดຌ ดยอยำงนຌอยตຌองสำมำรถประมินควำมสอดคลຌองละสำมำรถวัดควำมส ำรใจหรือ
ควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละผนพัฒนำสำมปเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ จะ
พิจำรณำ 
   แ.โ  กำรก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำตำม
ผนพฒันำสำมป  อำจก ำหนดนวทำง  ดังนีๅ        
   ิแี กำรประมินผลกระบวนกำร ิProcess Evaluationี หรือ กำรประมิน
ประสิทธิภำพ ิEfficiency Evaluationี 
   ิโี กำรประมินผลครงกำร ิProject Evaluationี หรือ กำรประมินประสิทธิผล 
ิEffectiveness Evaluationี 
   ิใี กำรประมินผลกระทบ ิImpact Evaluationี 
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  ขัๅนตอนทีไ โ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำม
ละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป  ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด 
ดยสำมำรถติดตำมละประมินผล เดຌตลอดระยะวลำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำสำมป 
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

  ขัๅนตอนทีไ ใ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำม
ละประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำสำมปตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถ
ติดตำมละประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนด ำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ 

  ขัๅนตอนทีไ ไ   รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ผนพัฒนำสำมป  ละผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำ
สำมปตอผูຌบริหำรทຌองถิไน   พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน   คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไนละ
คณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัด พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌ
ประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละสองครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละดือนตุลำคม  

                   ขัๅนตอนทีไ 5   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนอำจ฿หຌควำมหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ละผนพัฒนำสำมป  ละ
ครงกำรพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน
ละคณะกรรมกำรประสำนผนพัฒนำทຌองถิไนระดับจังหวัดเดຌ 
องค์ประกอบของระบบการติดตามละประมินผล 
    ระบบของกำรติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำทຌองถิไนครัๅ งนีๅ  ประกอบเปดຌวย
องค์ประกอบ ใ  สวนหลัก คือ สวนของปัจจัยน ำขຌำ (Input) สวนของกระบวนกำรติดตำม (Process) ละ
สวนของกำรประมินผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึไงสำมำรถอธิบำยรำยละอียดเดຌ ดังนีๅ 
  แ. สวนปัจจัยน าขຌา (Input) คือ ปัจจัยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง มี พืไอน ำขຌำ
สูระบบติดตำมละประมินผลผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน อันเดຌก ผนยุทธศำสตร์ ผูຌประมิน ผูຌ
ถูกประมิน ละครืไองมือ฿นกำรประมิน ฯลฯ ซึไงผนยุทธศำสตร์ของทຌองถิไนทีไมีอยูลຌวจะถูกสงขຌำสูองค์กำร
บริหำรสวนจังหวัด ซึไงป็น หนวยติดตำมละประมินผล ิM&E UNIT) พืไอป็นกำรรวบรวมฐำน ขຌอมูลของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงจังหวัดเวຌดยบทบำทของ M&E UNIT ตอปัจจัยน ำขຌำกใคือ กำรป็นผูຌวิครำะห์
ผนยุทธศำสตร์      ซึไงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยตนอง
ครัๅงนีๅ เดຌก บบรำยงำนบบทีไ แ บบชวยก ำกับกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ป็นกำรทบทวนวำกำรจัดท ำผนเดຌ฿ชຌกระบวนกำรครบทุกขัๅนตอนหรือ อยำงเร 
    โ. สวนของกระบวนการติดตาม  ิProcess) คือ ชวงของกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์
ของทຌองถิไน ทัๅง฿นระดับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ทศบำล ละองค์กำรบริหำรสวนต ำบล ซึไงเดຌก ำหนดป็น
กำรติดตำมรำยเตรมำสคือ เตรมำสทีไ แ ิตุลำคม-ธันวำคมี เตรมำสทีไ โ ิมกรำคม-มีนำคมี  เตรมำสทีไ ใ 
ิมษำยน-มิถุนำยนี ละเตรมำสทีไ ไ ิกรกฎำคม-กันยำยนี ฿นตละป ดยกำรติดตำมดังกลำว ป็นกำร
ติดตำมผลขัๅนกลำง ิIR หรือ Intermediate Resultี ของผนยุทธศำสตร์วำป็นเปตำมผนยุทธศำสตร์ของ
ทຌองถิไนทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม        ฿นรูปบบของกำรรำยงำนขຌำสูสวนกลำง ดยมีองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด 
ป็นหนวย฿นกำรประสำนผนทຌองถิไน฿นระดับจังหวัด ซึไง฿นกำรติดตำม฿นขัๅนตอนนีๅป็นชวงทีไท ำ฿หຌทรำบวำ 
ผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌดีหรือเม สำมำรถวัดเดຌจริงหรือปลำ นอกจำกนีๅ กำรติดตำม฿นทุกชวงของผน
ยังสำมำรถป็น สัญญำณตือนภัยลวงหนຌำ (Early  Warning  Systemี วำผนยุทธศำสตร์ทีไเดຌก ำหนดเวຌ
สำมำรถเปตำมปງำหมำยทีไตัๅงเวຌเดຌหรือเม พืไอ฿หຌบุคลำกรทีไกีไยวขຌองสำมำรถระดมควำมคิด฿นกำรปรับปลีไยน
วิธีกำรด ำนินงำนทีไจะสำมำรถน ำเปสูกำรบรรลุผนทีไก ำหนดเวຌเดຌ ซึไงกำรรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบรำยงำนสู 
M&E Unit หรือองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนีๅ ดยกำรติดตำมครัๅงนีๅ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำร
ด ำนินงำนเดຌก  บบรำยงำนบบทีไ โ บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
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ซึไงประกอบดຌวยกำรติดตำมกำรด ำนินกำรของครงกำรละกำรปลีไยนปลงครงกำร กำรติดตำมกำร฿ชຌจำย
งบประมำณ กำรติดตำมครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน 
 ใ. สวนของการประมินผลลัพธ์ ิOutput, Goalี  ป็นกำรติดตำมผลชวงสุดทຌำยหรืออำจถูก
รียกวำ กำรประมินผนยุทธศำสตร์ ซึไงจะเดຌสดง฿หຌหในวำมืไอสิๅนสุดกำรด ำนินงำนของผนยุทธศำสตร์   
ทีไผำนมำ฿นตละป ผลทีไกิดขึๅนป็นเปตำมปງำหมำยทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม รวมทัๅงจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม
ผนยุทธศำสตร์เปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด พืไอป็นหนวย฿นกำรรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอ
ป็นประยชน์ส ำหรับบุคลำกร หนวยงำน ละองค์กรทีไกีไยวขຌองเดຌ ละป็นหลักฐำน฿นกำรพัฒนำผน
ยุทธศำสตร์ของทຌองถิไน฿นผนตอเป฿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฿นต

ละยุทธศำสตร์ 
 

บบการติดตามละประมินผล

ประมินผล  

 
 
 
 
 
 

 

บบรายงาน 

บบติดตามผน ฯ 

ิProcessี 
บบประมินผลผนฯ 

ิOutputี 

บบทีไ แ 
กำรประมินกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ 

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

บบทีไ โ 
บบติดตำมละประมินผลกำรด ำนิน 
งำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

บบทีไ ใ/แ 
บบประมินผลกำรด ำนินงำน 

ตำมผนยุทธศำสตร์ 

บบทีไ ใ/โ 
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรด ำนนิงำนของ

องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม 

บบประมินผลผนฯ 

ิInputี 

บบทีไ ใ/ใ 
บบประมินควำมพอ฿จตอผลกำรด ำนนิงำนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์ 



 6   

 
 
บบกำรติดตำมละประมินผล มีวัตถุประสงค์ ขัๅนตอน วิธีกำร ละองค์ประกอบตำง โ คือ 

 บบทีไ แ การชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
     ป็นครืไองมือส ำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประมินตนองละส ำหรับองค์กำรบริหำร 

สวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and Evaluation Unit : M&E Unitี ฿ชຌ฿นกำร
ประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละทຌองถิไนวำมีกำรด ำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอน
กำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์วำมีกำรด ำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอนกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ทีไถูกตຌองหรือเม ดย
จะท ำกำรประมินละรำยงำนทุก โ ครัๅง หลังจำกทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌประกำศ฿ชຌผนยุทธศำสตร์
ลຌว  

 บบทีไ โ บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
          บบติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรำยเตรมำส ป็นครืไองมือหนึไงทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน สำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมผนยุทธศำสตร์ทีไก 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

฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินงำนตำมผนปฏิบัติกำร ใ ป ละครงกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพำะกิจ  
พืไอ฿หຌรับทรำบถึงสถำนกำรณ์฿นกำรด ำนินงำนวำผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนด สำมำรถป็นเปตำมปງำหมำยทีไ
ก ำหนดหรือเม 

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

 บบทีไ ใ  บบทีไ 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

฿นกำรประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์ทีไก ำหนดเวຌ ิOutputี  
2) ป็นครืไองมือส ำหรับองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดซึไงป็นหนวยติดตำมประมินผล ิMonitoring and 

Evaluation Unit : M&E Unitี พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ภำพรวม ิOutcome and Impactี 
ระยะวลาในการติดตาม 
          รำยเตรมำส  ดยริไมตัๅงตดือนตุลำคม  
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 บบทีไ ใ/โ บบประมินความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวน 
ทຌองถิไนในภาพรวม  
         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 
องค์ประกอบของบบ 
          บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม ประกอบเป
ดຌวยนืๅอหำทีไส ำคัญ โ สวนคือ 
         สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป 
         สวนทีไ โ  ความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในภาพรวม 

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 

   
  บบทีไ ใ /ใ บบประมินความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวน 

ทຌองถิไนในตละยุทธศาสตร์ 
 ป็นครืไองมือส ำหรับ มืองพัทยำ ทศบำล องค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไจะน ำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
ประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กร฿นตละยุทธศำสตร์ พืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินผลควำมพึงพอ฿จของประชำชน 
ผูຌทีไกีไยวขຌองตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์ 
ระยะวลาในการจัดกใบ 
 กใบขຌอมูลจำกประชำชน ละผูຌกีไยวขຌองพืไอประมินองค์กร฿นตละป 
องค์ประกอบของบบ 
 บบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นตละยุทธศำสตร์
ประกอบเปดຌวยนืๅอหำทีไส ำคัญ โ สวนคือ 
 สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเป 
 สวนทีไ โ  ความพึงพอใจตอผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 
3) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคิดหใน฿นครงกำร / กิจกรรม 
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4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 
5) มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนตรวจสอบกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 
6) กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
7) ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน 
8)  ผลประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม     

 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประมินผล 
          ระบียบกระทรวงมหำดเทยวำวำดຌวยกำรจัดท ำผนพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ.โ5ไ่ ละ
ทีไกຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 
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 ำหนงครำวละสองปลละอำจ
เดຌรับกำรคัดลือกอีกเดຌ 
 ขຌอ  โ้  คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนมีอ ำนำจหนຌำทีไ  ดังนีๅ 

(1) ก ำหนดนวทำง  วิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 
ิโี  ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ 

   ิใี  รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอผูຌบริหำร
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน ละคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกำศผล กำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบ฿นทีไปຂดผยภำย฿นสิบหຌำวัน นับตวันรำยงำนผล
ละสนอควำมหในดังกลำวละตຌองปຂดประกำศเวຌป็นระยะวลำเมนຌอยกวำสำมสิบวัน  ดยอยำงนຌอยปละสอง
ครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละภำย฿นดือนตุลำคมของทุกป 
  ิไี  ตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนพืไอชวยปฏิบัติงำนตำมทีไหในสมควร 
 ขຌอ  ใเ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอำจมอบ฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำรหรือรวม
ด ำนินกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำเดຌดยมีขัๅนตอนกำรด ำนินกำร  ดังนีๅ 
           ิแี คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนจัดท ำรำงขຌอก ำหนด  ขอบขำย
ละรำยละอียดของงำนทีไมอบหมำย฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำร  พืไอสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน 

ิโี ผูຌบริหำรทຌองถิไนพิจำรณำอนุมัติขຌอก ำหนด  ขอบขำยละรำยละอียดของงำน 
ิใี หนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำนินกำรหรือรวมด ำนินกำรติดตำมละประมินผล 

  ิไี ฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลภำยนอกทีได ำนินกำรหรือรวมด ำนินกำรติดตำมละประมินผล
รำยงำนผลกำรด ำนินกำรซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลตอคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลพืไอ
ประมินผลกำรรำยงำนผล  สนอควำมหในตอผูຌบริหำรทຌองถิไน 
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   ิ5ี ผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอผลกำรติดตำมละประมินผลตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำ
ทຌองถิไน  ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยปຂดผยเมຌนຌอย
กวำสำมสิบวัน 

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบล
ปรุ฿หญ ตำมค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ทีไ แใ็/โ55้ ลงวันทีไ ้ กุมภำพันธ์ โ55้ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมกำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ุ ค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ทีไ ๆ่5/โ55้ ลงวันทีไ แ 
กรกฎำคม โ55้ รืไอง ปลีไยนปลงคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
ิฉพำะรำยี  ละค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ทีไ แ่ใ/โ55้  ลงวันทีไ โใ กุมภำพันธ์ โ55้ รืไอง ตงตัๅง
ประธำนละลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ประกอบดຌวย 

1.  ผูຌอ ำนวยกำรกองชำง   ประธำน 
2.  นำงพใญพยงค์  ประสงค์หิงษ์  รองประธำนสภำทศบำล กรรมกำร 
3.  นำยวิสูตร  ตำลพลกรัง   สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
4.  นำยอุดม  สินปรุ    สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
5.  นำยศักดิ์รพี  ประสงค์หิงษ์  ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
6.  นำยวิษณุ  ตำลพลกรัง   ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
7.  นำงสำวสมพิศ  สุหรำย   ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
8.  นำงจ ำลอง  ตัๅงชูวงศ์                          ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
9.  รืออำกำศตรี บรรพต  รุงสวำง  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
10.  นำงฉวีวรรณ  ชมสน   ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
11. หัวหนຌำส ำนักปลัดทศบำล  กรรมกำร/ลขำนุกำร 

      ละคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌก ำหนดนวทำง
ละวิธีกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ ดังนีๅ 

1. ฿หຌทุกสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนติดตำมผนงำน / ครงกำรทีไตัๅงงบประมำณ
เวຌตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ 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 ำนินกำร
จริงจำกครงกำรทีไตัๅงเวຌ฿นผนพัฒนำสำมปวำมีกำรด ำนินกำรจริงกีไครงกำรละคิดป็นรຌอยละทำเร 

3. ฿หຌมีกำรส ำรวจบบประมินควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนของประชำชน฿นขต
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ปละ 1 ครัๅง ดย฿ชຌบบประมินตำมคูมือกำรติดตำมละประมินผลกำรจัดท ำละปลง
ผนเปสูกำรปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ไ.  รำยงำนผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ดยรำยงำนผล
ละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอสภำทຌองถิไน ผูຌบริหำรทຌองถิไน 
คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไน
ทรำบ อยำงนຌอยปละสองครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละตุลำคมของทุกป  
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ยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในชวงสามปี 

  ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำ฿นชวงสำมป ระหวำงป พ.ศ. โ560 – โ5ๆ2  ของทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญ ซึไงเดຌก ำหนดยุทธศำสตร์฿นกำรพัฒนำพืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ประสบควำมส ำรใจ ดย฿หຌควำมส ำคัญ฿น
กำรพัฒนำควบคูกันเปทุกดຌำน ตกำรพัฒนำ฿นรืไองของครงสรຌำงพืๅนฐำนจะมีสัดสวนมำกกวำดຌำนอืไน นืไองจำก
ป็นผลจำกกำรประชำคมทีไสนอควำมตຌองกำรขຌำมำป็นจ ำนวนมำก ตกำรพัฒนำ฿นดຌำนอืไนกใจะมีกำรพัฒนำ฿หຌ
พิไมขึๅนละ฿หຌครบทุกดຌำน 
 

แ.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทຌองถิไน ิVISIONี 
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 

 “ประตูสู่อีสาน  บริการลิศลๅ้า  ล้านๅ้าธรรมชาติ  พืๅนทีไราบกษตรกรรม  ชัๅนน้าสนาม
ซีกมส”์ 

2. พันธกิจ (MISSION) 
ทศบาลต าบลปรุใหญ  จึงก าหนดพันธกิจเวຌดังนีๅ 

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

      สำธำรณสุข ฿หຌครอบคลุมละทัไวถึง   
พันธกิจทีไ 5   สงสริมกำรบริหำรจัดกำรละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  

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

ใ. จุดมุงหมายพืไอการพัฒนา ิGoalsี 
 ทศบาลต าบลปรุใหญเดຌก าหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาเวຌดังนีๅ 

1. กำรคมนำคมขนสงทำงบก  สำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿นขตทศบำลมีควำมสะดวกสบำย 
ทัไวถึง  รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน 

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

ศรษฐกิจพอพียง 
5. ประชำชนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอน฿นกำรพัฒนำชุมชนละตนอง 
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ๆ.   ศรษฐกิจ฿นชุมชนเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมขຌมขใง ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ   
     ยกระดับควำมป็นอยู฿หຌดีขึๅนละสำมำรถพึไงตนองเดຌอยำงยัไงยืน 
7. กำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน ฿ชຌหลัก ควำมปรง฿ส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักควำมมีสวนรวม 

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ไ ปี 

ิพ.ศ. โ55่ – โ56แ ฉบับทบทวนี 
วิสัยทัศน์ คราช มืองหลวงหงภาคอีสาน 

ินิยำม มืองหลวง หมำยถึง มืองรองรับกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ กำรทองทีไยว ศูนย์กลำง Logistic 
อุตสำหกรรม กษตรปรรูปอำหำร มันส ำปะหลัง ละพลังงำนส ำคัญของประทศ ละสรຌำงสังคมสิไงวดลຌอมทีไมี
คุณภำพ฿หຌครำชป็นมืองนำอยูรองรับประชำคมอำซียนี 
ป้าประสงค์รวม 

1. พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถกำรขงขันทำงศรษฐกิจ ดยชืไอมยงอุตสำหกรรมละผลผลิตทำงกษตร
บบครบวงจร 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 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาอุตสาหกรรมการกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก 
 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 
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3. ปรรูปสินคຌำกษตรป็นพลังงำนทดทนพืไอลดตຌนทุนกำรผลิต 
4. พิไมมูลคำกำรทองทีไยวสีขียวละ OTOP กับนิคมอุตสำหกรรมอำหำร ิF.V.ี 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ ลดความหลืไอมลๅ 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 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาคราชมืองนาอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

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

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การบริหารราชการบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ 

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

 

5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัด ิพ.ศ.โ560–
โ562ี 
ยุทธศาสตร์ทีไ  1.  ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ  
 นวทางการพัฒนา 

1.1 ประสำนละบริหำรกำรจัดกำรนๅ ำ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวฯ มืไอป 
โ5ใ่ พืไอกຌเขละปງองกันปัญหำอุทกภัยอยำงป็นระบบ 
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1.โ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอกำรกษตร พืไอกำรอุปภค
ละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละนๅ ำลຌง 

1.ใ พัฒนำชุมชนละสังคมตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์ทีไ  2.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา  
  นวทางการพัฒนา 

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

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

ครืไองมือของชุมชนละประชำชนทัไวเป 
2.4 สงสริม฿หຌประชำชนเดຌตรียมควำมพรຌอมละตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรขຌำสูประชำคม

อำซียน฿นทุกดຌำน 
2.5 สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ  3.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร  
 นวทางการพัฒนา 

3.แ พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชทีไดีมีคุณภำพ สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสำหกรรม กิดพันธุ์
พืช฿หมโ ทีไมีคุณภำพสูงขึๅน ดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำน
ทัๅงภำครัฐละอกชน 

3.โ ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

3.ใ สงสริมละพัฒนำครือขำยผูຌน ำกำรกษตร อำสำสมัครกำรกษตร 
3.4 สงสริมสนับสนุนกำรถนอมละปรรูปสินคຌำทำงกำรกษตร ละพิไมชองทำงตลำด 
3.5 สนับสนุนกำรท ำกษตรทำงลือกตำมนยบำยศรษฐกิจพอพียง 
3.6 สงสริมประชำชน฿นทຌองถิไน฿หຌมีกำรลีๅยงสัตว์ศรษฐกิจ พืไอกำรบริภค พืไอจ ำหนำยละพืไอกำร

อนุรักษ ์
ยุทธศาสตร์ทีไ 4.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 
 นวทางการพัฒนา 

4.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌน ำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละชุมชน฿หຌขຌมขใง 
4.โ สงสริมควำมขຌมขใงชุมชน 
4.ใ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ดຌอยอกำส 

ประชำชน ละคุຌมครองสิทธิสรีภำพของประชำชน  
4.4 สงสริมพัฒนำคุณภำพละศักยภำพตำมควำมสำมำรถของรงงำน฿นทຌองถิไน 
4.5 ปງองกันละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิตละกำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 
4.6 ด ำนินกำรครงกำร พืไอ฿หຌบริกำรประชำชน ละรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ละควำมตຌองกำรของ

ประชำชน฿นพืๅนทีไ 
4.7 สงสริมละประกำศกียรติคุณผูຌทีไป็นบบอยำงทีไดี ละสรຌำงคุณประยชน์ตอสังคม สรຌำงชืไอสียง

฿หຌกับจังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 5.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข  
 นวทางการพัฒนา 

5.แ พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี 
5.โ สงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นระดับ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำน ดย

รวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบล ละหนวยงำน หรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง 
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5.ใ สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับ ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูล

สุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรปງองกันรค กำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละกำร
ขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์ 
ยุทธศาสตร์ทีไ  6.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
 นวทางการพัฒนา 

6.แ สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิตพืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
จ ำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน 

6.โ กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง 
 6.ใ ประสำน สนับสนุน รวมมือกับสวนรำชกำร ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน โ พืไอสนับสนุน

ครืไองมือ ครืไองจักรกล ตลอดจนผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมช ำนำญ฿นกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 
6.ไ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำนสำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌ

ประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ 
6.5 ด ำนินกำรปรับปรุงระบบขนสง฿นจังหวัดนครรำชสีมำ พืไอกຌเขปัญหำกำรจรำจร ควำมปลอดภัย

ละควำมป็นระบียบ฿นกำร฿หຌบริกำรกประชำชน 
ยุทธศาสตร์ทีไ 7.  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา  
 นวทางการพัฒนา 

7.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช 
พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว 

7.โ พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว 
ละสิไงอ ำนวยควำมสะดวกตำงโ พืไอกระตุຌนศรษฐกิจ ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัด
นครรำชสีมำพิไมขึๅน 

7.3 สนับสนุนละสงสริมควำมสำมำรถของผูຌประกอบกำรธุรกิจทองทีไยว ละสรຌำงครือขำย พัฒนำ
คุณภำพสินคຌำละบริกำร ดยกำรจับคูธุรกิจพัฒนำคุณภำพสินคຌำละขยำยตลำดสินคຌำทัๅงภำย฿นละ
ตำงประทศ 

7.4 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำ ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ รวมถึงกำรสรຌำงควำม
ป็นลิศทำงดຌำนกีฬำ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 8.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหຌมีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 นวทางการพัฒนา 

8.แ ปรับปรุงครงสรຌำงกำรบริหำรงำน พืไอ฿หຌรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหนຌำทีไ ตำมทีไกฎหมำยก ำหนด
อยำงมีประสิทธิภำพ  

8.โ น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร   
8.ใ สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับ

ประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคม
อำซียน 

8.ไ บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละอกชน องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน฿นจังหวัดนครรำชสีมำ 

8.5 ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของประชำชน฿น
กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 

8.ๆ พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร   
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ยุทธศาสตร์ทีไ  9.  ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคงปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน  
 นวทางการพัฒนา 

9.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ  
9.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿น

กำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย 
9.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถำนทีไส ำคัญ ดยสรຌำงควำม

อบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 
9.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูต ำรวจบຌำน ละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพลรือน   

(อปพร.ี ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร 
ยุทธศาสตร์ทีไ 10.  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
 นวทางการพัฒนา 

10.แ พัฒนำฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ ลุมนๅ ำล ำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

10.โ รณรงค์สรຌำงจิตส ำนึก พืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไน
ทุกระดับ 
  10.ใ จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล 
 

6. นยบายการพัฒนาของผูຌบริหารทຌองถิไน 
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 
-  หลักคุณธรรมยึดมัไนควำมถูกตຌอง ดีงำม มีจรรยำบรรณตำมระบบคุณธรรม ไ หลักคือ  ควำมสำมำรถุ 

ควำมสมอภำคุ ควำมมัไนคง฿นต ำหนงุ ควำมป็นกลำงทำงกำรมือง ดยค ำนึงถึงควำมหมำะสมตำมอกำส
ละกรณ ี

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

สงผลกระทบทำงลบตอทศบำลฯ 
-  หลักกำรมีสวนรวมปຂดอกำส฿หຌทุกภำคสวน สำมำรถสดงควำมคิดหใน รับฟังควำมคิดหใน ตขอ

สงวนสิทธิ์ทีไจะปฏิบัติตำม พึงอຌำงอิงถึงประยชน์ของสวนรวม 
-  หลักควำมรับผิดชอบรวมกันยึดมัไนติดตำมผลของกำรท ำงำน พรຌอมกຌเขละชีๅจง  
ใ.  นยบายดຌานศรษฐกิจละสังคม 
สงสริมละพัฒนำอำชีพของประชำชน ดยจัดฝຄกอบรม฿หຌควำมรูຌสรຌำงอำชีพตำมควำมตຌอ งกำรละ

ควำมถนัดของประชำชนอยำงยัไงยืน ตำมศักยภำพของ ทศบำลฯ พืไอสรຌำงรำยเดຌละพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌดีขึๅน 
ทันควำมปลีไยนปลงของบຌำนมืองละสอดคลຌองกับประชำคมอำซียน ฿นภำยภำคหนຌำละสงสริมกำรรียนรูຌ  
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ละกำร฿ชຌทคนลยีอยำงหมำะสม฿หຌกทุกพศทุกวัย ภำย฿ตຌพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระ

จຌำอยูหัว ฯ รืไอง ศรษฐกิจพอพียง   
ิภำย฿ตຌกรอบนวคิดพอประมำณ มีหตุผลละมีภูมิคุຌมกัน บนงืไอนเขควำมสมดุลยัไงยืน ละควำมรูຌคู

คุณธรรมี 
สริมสรຌำงควำมรักควำมขຌำ฿จตอกัน฿นรืไอง รูຌรักสามัคคี ฿หຌกประชำชนละทุกภำคสวน พืไอ฿หຌมี

ทัศนคติทีไดีตอกำรอยูรวมกัน รวมกันพัฒนำ฿หຌดีขึๅน ฿หຌขຌำ฿จควำมคิดตำง ตเมตกยกควำมสำมัคคี ยอมรับ
กติกำของสังคม บนพืๅนฐำนควำมป็นเทย ควำมป็นคนปรุ฿หญ มีควำมรักควำมขຌำ฿จ ดัไงครอบครัวดียวกัน 
ทศบำล ฯ จะ฿หຌกำรดูลละพัฒนำ ดใกละยำวชน ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส ดຌวยควำมหวง฿ย  อำ
฿จ฿สละอืๅออำทร พืไอ฿หຌปรุ฿หญป็นสังคมทีไนำอยู ละป็นกำรบงบำภำระของครอบครัว ฿หຌควำมป็นอยูทีไดี
ขึๅน 

ไ.  นยบายดຌานการมือง 
กำรบริหำรทศบำล ฯ จะสงสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปเตย  อันมีพระมหำกษัตริ ย์ทรงป็น

ประมุขของประทศ  ฿หຌกประชำชน  พืไอ฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ฿หຌกิด
ควำมขຌำ฿จ ขຌำถึงปัญหำละควำมตຌองกำร ภำย฿ตຌควำมป็นเปเดຌจำกทรัพยำกรทีไมี  ดຌวยนวคิด ดย
ประชาชน  พืไอประชาชน  ป็นของประชาชน 

สรຌำงผูຌน ำชุมชนละ฿หຌป็นบบอยำงทีไดีกชุมชน ภำย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌสอดรับกับ
นยบำยดຌำนอืไนโ ดຌวยตระหนักถึงภำระหนຌำทีไ พืไอรวมกันพัฒนำ ปรุ฿หญ฿หຌป็นมืองนำอยู เดຌอยำงมี 
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

5.  นยบายดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 
ทศบำลฯ สงสริม฿หຌประชำชนตระหนักถึงกำรดูลสุขภำพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌนกำร

สรຌำงภูมิคุຌมกันป็นหลัก ละกำรกຌเขรักษำควบคูกัน ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรออกก ำลังอยำงสมไ ำสมอ รูຌจัก
ปງองกันตนองละครอบครัวจำกรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับรคทีไจะมำจำกประชำคมอำซียน ชน          
รคทຌำชຌำง 

ประชำชนจะเดຌรับทรำบขຌอมูลขำวสำรทีไทຌจริงของปัญหำสิไงวดลຌอม ของทศบำลฯละสิไงวดลຌอม
อืไนโทีไจะ฿หຌผลกระทบตอชีวิตควำมป็นอยู฿นปัจจุบันละ฿นอนำคต พืไอรวมระดมควำมคิด ตรียมกำรวำงผน
กຌเข รับมือละปງองกันปัญหำทีไจะกิดขึๅน ภำย฿ตຌกำรยอมรับของสวนรวม ดยยึดหลัก ปรุใหญนาอยู 

6.  นยบายดຌานการใหຌบริการ 
สงสริม฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใงควำมสำมัคคี สรຌำงครือขำยสำมำรถกระจำยขำวสำรจำกทศบำลฯ   สู

ชุมชนละป็นตัวกลำงสงควำมตຌองกำรของประชำชนสูทศบำลฯ อยำงถูกตຌองละรวดรใว 
ประชำชนจะสำมำรถขຌำถึงบริกำรตำงโของทศบำลฯ เดຌอยำงสมอภำค ละมืไอผูຌรับบริกำรมีปัญหำ

฿ดโ ทศบำลฯจะรวมกຌเขปัญหำตำง โ พืไอหำนวทำงทีไกิดประยชน์กทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌองมำกทีไสุด ภำย฿ตຌ
นวคิดทศบำลปรุ฿หญ หวงใย รับใชຌประชาชน 

จะน ำทคนลยีทีไทันสมัยละหมำะสมกกำรพัฒนำพืไอประชำชนชำวปรุ฿หญมำ฿ชຌ ฿หຌ กิดควำม
สะดวก รวดรใว ลดขัๅนตอน ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละประหยัดทัๅงวลำละคำ฿ชຌจำย สอดคลຌองกับระบียบละ
กฎหมำย 
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็.  นยบายดຌานความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
ทศบำลฯ จะนຌนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน พืไอควำมอยูดี รูຌสึกอบอุน

ละเวຌวำง฿จ จะประสำนงำนละ฿หຌควำมรวมมือกับทุกฝຆำยทีไมีหนຌำทีไรับผิดชอบ สรຌำงจิตส ำนึกดຌำนควำมป็น
สังคมทีไดี กำรอยูรวมกันบบชุมชนทีไอืๅออำทรกัน จัดอบรม฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ปรับทัศนคติกยำวชนละ
ประชำชนทัไวเป สรຌำงอำสำสมัคร จิตสำธำรณะ ฿หຌมีสวนรวม฿นกำรฝງำระวัง ปງองกันดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชำชนทุกคน ท ำ฿หຌปรุ฿หญป็น ขตความปลอดภัย 

่.  นยบายดຌานการศึกษา 
สงสริมกำรศึกษำทุกระดับ ปลูกฝังกำร฿ฝຆรูຌ ตัๅงตระดับอนุบำลจนถึงผูຌสูงอำยุ สนับสนุนกำรศึกษำ

ทำงลือก ฿หຌควำมรวมมือละสรຌำงกิจกรรมรวม  กับรงรียนตำงโ฿นขตทศบำล ฯ ละรงรียนอืไน โ ทีไรຌองขอ
ควำมรวมมือ สนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับภูมิปัญญำทຌองถิไน กำรอนุรักษ์ทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับประวัติศำสตร์
ทຌองถิไน วัฒนธรรมละประพณี ชน ดนตรีุ ศิลปะุ กีฬำละประพณีตำงโ สงสริม฿หຌประชำชนกิดกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวิต ิlong life learningี ปลูกจิตส ำนึกทีไดีตอบຌำนปรุ฿หญ สรຌำงจิตสำธำรณะ ปลูกฝังกำรสียสละพืไอ
สวนรวม ละสนับสนุนกำรศึกษำ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยของรัฐบำล ทะนุบ ำรุงศำสนำละหลงรียนรูຌตำงโ 
฿หຌควำมรวมมืออยำงดีกับ วัดละหลงยึดหนีไยวจิต฿จของคน฿นชุมชน ตำมหลัก บวร บຌำน วัด รงรียน 

้.  นยบายดຌานการบริหารจัดการ  
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรจะยึดปງำหมำยจำกค ำวำ ปรุ฿หญนำอยู ป็นหลักบริหำร฿หຌกิดควำมตอนืไอง 

ดยจะบงออกป็น โ ดຌำน คือ กำรจัดกำรภำย฿น ละกำรจัดกำรภำยนอก ดยจะค ำนึงถึงผลกระทบ ทีไยึด
ประยชน์สวนรวมป็นหลักดຌวยลักษณะอันพึงประสงค์ ประตูสูอีสาน บริการลิศลๅ า ล านๅ าธรรมชาติ พืๅนทีไราบ
กษตรกรรม 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 ตลอดจนกำร
ตอบสนองควำมตຌองกำรตำงโของประชำชน สูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชำชนสวน
฿หญ ดยนຌนกำรมีสวนรวม ควำมปรง฿ส มีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มตตำ สรຌำงสรรค์ละทันตอหตุกำรณ์  ดยยึด
หลัก ขຌาราชการทีไดี ิขຌำ คือผูຌรับ฿ชຌุรำชคือพระรำชำุกำรคืองำนุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ทีไชอบ       ทีไถูกี....
คือคนของพระรำชำทีไท ำงำน฿หຌกิดประยชน์ตอบຌำนมือง ละจะสนับสนุน฿หຌมีกำรประมิน฿นทุก โ กิจกรรมทีไ
หในควร พืไอป็นขຌอมูลอຌำงอิงละตรวจสอบ 
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7. กรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาในการจัดท าผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ56เ-โ56โี  
   ของทศบาลต าบลปรุใหญ 

ยุทธศำสตร์ละนวทำงกำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ560-โ562ี  
พืไอน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ มียุทธศำสตร์หลักทีไจะด ำนินกำร฿หຌประสบควำมส ำรใจรวม 
แเ ยุทธศำสตร์ ละมีนวทำงกำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ จ ำนวน 27  นวทำง ซึไงป็นกำรสนับสนุนกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ มีรำยละอียดดังนีๅ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
แ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตละทรัพย์สิน 
 
 

แ.แ สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติ
ตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅ ำ 

แ.โ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือ
ผูຌประสบภัย 

แ.ใ สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถำนทีไส ำคัญ พืไอสรຌำงควำมอบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน 

แ.ไ สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูต ำรวจบຌำน ละอำสำสมัคร
ปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี พืไอป็นก ำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำ
ควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน 

โ. ยุทธศาสตร์การสาน
ตอนวทางพระราชด าริ  

  

โ.แ พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอ
กำรกษตร พืไอกำรอุปภคละบริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวม
ละนๅ ำลຌง 

ใ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

 
 

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

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

ใ.ใ ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำน
สำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำง
คุຌมคำ 

ไ. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 
 

ไ.แ สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ 
ลุมนๅ ำล ำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์ 

ไ.2 สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรจัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอย
ละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการทองทีไยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬา 

 

5.แ พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละ
ประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสู
กิจกรรมกำรทองทีไยว 

5.โ สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขัน
กีฬำประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำนจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำม
ป็นลิศทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ 

5.3 พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม 
รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำรทองทีไยว ละสิไงอ ำนวยควำมสะดวกตำงโ พืไอกระตุຌน
ศรษฐกิจ ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัดนครรำชสีมำพิไมขึๅน 

 
6. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาการศึกษา 

 

ๆ.แ พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมีทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
รองรับประชำคมอำซียน 

ๆ.โ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

็. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
บริหารจัดการบຌานมือง
ทีไดี  
 

็.แ น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร  พืไอ
฿หຌบริกำรกับประชำชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย ำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของ
ประชำชน ผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 

็.โ สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย 
พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำร
บริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคมอำซียน 

็.ใ บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำน
ภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำง
ประยชน์สูงสุด กประชำชน 

็.ไ ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละ
ควำมตຌองกำรของประชำชน 

็.5 พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพ
ทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌำน 

 
่. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

 

่.แ สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน ิอสม.ี 

่.2 สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน 
฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌกำรดูลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำร
ปງองกันรคกำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละกำรขຌำ
รับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำร
ทำงกำรพทย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา นวทางการพัฒนา 
้. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
พัฒนาสังคม 
 

้.แ สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌน ำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน 
ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน ำกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภำพ 

้.โ สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี 
ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดยกำรจัดกิจกรรมทีไหมำะสมละด ำนินกำร
฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณพืไอด ำนินกำรพัฒนำบทบำทละคุณภำพ
ชีวิตอยำงตอนืไอง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำชีพทีไ
หมำะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรี
ทัดทียมกับบุคคลทัไวเป 

้.ใ ด ำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีกำรปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ 
กำรผลิต ละกำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 

 
แเ. ยุทธศาสตร์ดຌาน
การพัฒนาการกษตร 
 

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

แเ.โ สนับสนุนกำรท ำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละ
ประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจพอพียงดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดย
ขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 
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ปัจจัยน าขຌา 

ิInputี 

 
 

บบทีไ  แ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบชวยก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ 
ของทຌองถิไนดยตนอง 
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บบทีไ  แ  การก ากับการจัดท าผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

 
ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ทศบาลต าบลปรุใหญ 

 
 

ประดในการประมิน มี 
การด านินงาน 

เมมีการ
ด านินงาน 

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

/  

สวนทีไ  โ  การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน /  
็.  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  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบติดตามผลการด านินงาน 
ของทศบาลต าบลปรุใหญ 
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บบทีไ  โ  บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจ าปี โ560 

สวนทีไ  แ  ขຌอมลูทัไวเป   
แ.  ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนทีไ  โ  ผลการด านินงานตามผนพัฒนา ใ  ปี  
             ครัๅงทีไ โ ิรอบดือนตุลำคม 2559 – กันยำยน 2560ี 

2. จ ำนวนครงกำรละงบประมำณตำมผนพัฒนำ  ใ  ป 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

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

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

33 4,215,000 22 2,410,000 13 1,620,000 68 8,245,000 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอ
นวทำงพระรำชด ำริ  

11 5,303,900 3 1,450,000 - - 14 6,753,900 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

92 51,384,500 41 11,285,800 1 500,000 134 63,170,300 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

9 3,180,000 6 500,000 6 500,000 21 4,180,000 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

10 2,110,000 10 21,750,000 9 1,750,000 29 25,610,000 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

14 1,730,618 13 1,625,218 13 1,625,218 40 4,981,054 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรบຌำนมืองทีได ี 

63 10,255,900 25 2,050,000 23 2,020,000 111 14,325,900 

8ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

11 788,000 11 885,000 11 985,000 33 2,658,000 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
สังคม 

21 13,356,000 17 2,881,000 17 2,881,000 55 19,118,000 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร 

4 770,000 3 170,000 3 170,000 10 1,110,000 

รวม 268 93,093,918 151 45,007,018 96 12,051,218 515 150,152,154 

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

สรุป จำกผนพัฒนำสำมปจะหในวำป พ.ศ. โ5ๆเ ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  พยำยำมทีไจะ฿หຌมีกำรกระจำยครงกำร
ทุกยุทธศำสตร์ตจะมีกำรกระจุกตัว฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน คือ จ ำนวน ้โ ครงกำร ป็น
งิน 51,384,500 บำท ซึไงจ ำนวนครงกำรมีจ ำนวนมำกกินเป รองลงมำคือยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ีจ ำนวน 63 ครงกำร ป็นงิน 10,255,900 บำท ซึไง฿ชຌงบประมำณมำก ตงบประมำณของทศบำล
ต ำบลปรุ฿หญมีจ ำนวนจ ำกัด สดง฿หຌหในวำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ฿หຌควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน ป็นอันดับ แ ละอันดับ โ คือ ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี ละอันดับ ใ คือ 
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน สวนยุทธศำสตร์ทีไเมคอยนຌน เดຌก ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร   



 25   
 

3. จ านวนครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี โ560 ปี  โ561 ปี โ562 รวม 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. พัฒนำอุตสำหกรรมกำรกษตร
บบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก 

4 770,000 3 170,000 3 170,000 10 1,110,000 

 2. ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละ
พัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน 

56 17,984,618 51 27,141,218 50 7,241,218 157 52,367,054 

 3. พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม 

145 64,083,400 72 15,645,800 20 2,620,000 237 82,349,200 

ไ. กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำ-
กำรตำมหลักธรรมำภบิำล 

63 10,255,900 25 2,050,000 23 2,020,000 111 14,325,900 

รวม 268 93,093,918 151 45,007,018 96 12,051,218 515 150,152,154 

 
กณฑ์การพิจารณา   :   พิจำรณำวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีครงกำรละงบประมำณทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกนຌอยพยีง฿ด ถຌำมี
ครงกำรทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกกใสดง฿หຌหในวำ ผนยุทธศำสตร์นัๅน ป็นผนยุทธศำสตร์ทีไดี 

 
สรุป   ยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครรำชสีมำ มีจ ำนวน ไ ยุทธศำสตร์ เดຌก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรกษตรบบครบวงจรพืไอป็นครัวของลก ยุทธศำสตร์ลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงสังคมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน ยุทธศำสตร์พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ละยุทธศำสตร์กำรบริหำร
รำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

พบวา  จ ำนวนครงกำรของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ป โ560  มีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทัๅง  
ไ  ยุทธศำสตร์ สดงวำผนยุทธศำสตร์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญป็นยุทธศำสตร์ทีไดี 
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4. การบิกจายงบประมาณปี โ560 
ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ559 –  ใเ กันยายน 2560 ี 

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 

27 3,055,000 6 340,344.80 6 340,344.80 

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

4 636,000 1 18,400 1 18,400 

3. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

40 9,532,506.48 32 6,694,328.52 27 4,864,828.52 

4. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

6 410,000 3 277,528.50 3 157,528.50 

5. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ- วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

8 1,090,000 4 133,632 2 133,632 

6. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

13 1,628,618 12 1,159,023.66 9 1,159,023.66 

7. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

49 3,547,900 34 2,114,857.13 34 2,114,726.49 

8. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

6 515,500 3 340,482 3 340,482 

9. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 16 12,881,000 9 10,672,699 9 10,672,699 

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำร
กษตร 

3 270,000 1 127,204 1 127,204 

รวม 172 33,566,524.48 105 21,878,499.61 95 19,928,868.97 
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4.  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาปี 2560 
ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ559 – 30 กันยายน 2560 ี 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนครงกำร 

ทีไลຌวสรใจ 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอยูระหวำงด ำนินกำร  

ิกันงินี 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไยังเมด ำนินกำร 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอนตัๅงจำยรำยกำร

฿หมทีไลຌวสรใจ 

จ ำนวนครงกำร
ทัๅงหมด 

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

1.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชวีิตละ
ทรัพย์สิน 

6 3.49 11 6.40 10 5.81 - - 27 15.70 

2.ยุทธศำสตร์กำร
สำนตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

1 0.58 3 1.74 - - - - 4 2.33 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

29 16.86 2 1.16 6 3.49 3 1.74 40 23.26 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

2 1.16 - - 3 1.74 1 0.58 6 3.49 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

4 2.33 - - 4 2.33 - - 8 4.65 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

11 6.40 - - 1 0.58 1 0.58 13 7.56 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

25 14.53 8 4.65 7 4.07 9 5.23 49 28.49 

8.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

3 1.74 - - 3 1.74 - - 6 3.49 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำสังคม 

8 4.65 - - 7 4.07 1 0.58 16 9.30 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร 

1 0.58 - - 2 1.16 - - 3 1.74 

รวม 90 52.33 24 13.95 43 25 15 8.72 172 100 

  
กณฑ์ในการพิจารณา  :     

ิแี  ท ำกำรปรียบทียบขຌอมูลวำมีครงกำรทีไสรใจมำกนຌอยพียง฿ด  พืไอสดง฿หຌหในถึงควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรด ำนินครงกำรตำมผน 
  ิ2ี  หำกมีรຌอยละของครงกำรทีได ำนินงำนสรใจลຌวมำกทำ฿ด กใสดง฿หຌหในวำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำน

ตำมผนทีไก ำหนด ฿นทำงกลับกันหำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสัดสวนของครงกำรทีไยกลิก หรือทีไพิไมครงกำรมำกทำเร ยอมสะทຌอน฿หຌหในวำผน
ยุทธศำสตร์นัๅน โ  เมมีประสิทธิภำพทำทีไควร 

 

 สรุป ผลกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำ ป โ560 รวม แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำรตำมผน มีทัๅงสิๅน โๆ่ ครงกำร 
จ ำนวนครงกำรทีไน ำมำตัๅงงบประมำณ จ ำนวน แ็โ ครงกำร  ประกอบดຌวย จ ำนวนครงกำรทีไลຌวสรใจ จ ำนวน  ้เ  ครงกำร คิด
ป็นรຌอยละ 5โ.ใใ  จ ำนวนครงกำรทีไอยูระหวำงด ำนินกำร ิกันงินี จ ำนวน  โไ ครงกำร คิดป็นรຌอยละ  แใ.้5  ครงกำรทีไเมเดຌ
ด ำนินกำร จ ำนวน ไใ ครงกำร คิดป็นรຌอยละ  25  ละครงกำรทีไอนตัๅงจำยรำยกำร฿หม จ ำนวน 15 ครงกำร คดิป็นรຌอยละ  
8.72 รวมจ ำนวนครงกำรทีได ำนนิกำรลຌวสรใจทัๅงสิๅน แเ5 ครงกำร คิดป็นรຌอยละ  ๆแ.เ5   ซึไงตำมผลกำรด ำนินงำนดังกลำว 
สดง฿หຌหในวำกำรด ำนินกำรตำมผนยังเมมีประสิทธิภำพทำทีไควร   
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5.   การบิกจายงบประมาณปี โ560 
 

ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ559 – 30 กันยายน 2560 ี 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม งินสะสม งินอุดหนุน รวม 

จ ำนวนงิน รຌอยละ จ ำนวนงิน รຌอยละ จ ำนวนงิน รຌอยละ จ ำนวนงิน รຌอยละ จ ำนวนงิน รຌอยละ 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรรักษำควำม
ปลอดภัย฿นชวีิตละ
ทรัพย์สิน 

340,344.80 2.21 - - - - - - 340,344.80 1.71 

2.ยุทธศำสตร์กำร
สำนตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

18,400 0.12 - - - - - - 18,400 0.09 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

1,932,511.63 12.57 258,300 17.89 2,176,510.41 100 497,506.48 53.21 4,864,828.52 24.41 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

128,104 0.83 29,424.50 2.04 - - - - 157,528.50 0.79 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

133,632 0.87 - - - - - - 133,632 0.67 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

616,223.66 4.01 105,400 7.30 - - 437,400 46.79 1,159,023.66 5.82 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีไดี  

1,113,391 7.24 1,001,335.49 69.36 - - - - 2,114,726.49 10.61 

8.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

340,482 2.21 - - - - - - 340,482 1.71 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำสังคม 

10,623,577 69.10 49,122 3.40 - - - - 10,672,699 53.55 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร 

127,204 0.83 - - - - - - 127,204 0.64 

รวม 15,373,870.09 100 1,443,581.99 100 2,176,510.41 100 934,906.48 100 19,928,868.97 100 

 
กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ :  น ำขຌอมูลทีไเดຌมำปรียบทียบกับงบประมำณทีไเดຌระบุเวຌ฿นผนพืไอป็นขຌอมูลทีไสดง฿หຌหใน ถึงสถำนกำรณ์ทำงดຌำนกำรงินของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรด ำนนิงำนตำมผนฯ 

 สรุป  กำรบิกจำยงบประมำณ มีกำรด ำนินกำรตำมครงกำรพัฒนำ ิเมรวมคำ฿ชຌจำยประจ ำ  คำตอบทน 
ละคำวัสดุอุปกรณ์ี รวมจ ำนวนงินทีไบิกจำยทัๅงสิๅน 19,928,868.97 บำท  ดังนีๅ 

- งบปกติ     จ ำนวนงิน    15,373,870.09  บำท  
- อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม    จ ำนวนงิน   1,443,581.99  บำท 
- จำยขำดงินสะสม  จ ำนวนงิน     2,176,510.41  บำท 
- งินอุดหนุน   จ ำนวนงิน     934,906.48  บำท 
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สวนทีไ 4  ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2560-2562ี ดังนีๅ 
 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี  มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำน
สรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ จะหในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำมี
ทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ ้ใุเ้ใุ้แ่  บำท  ละน ำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ5ๆเ เดຌ
จ ำนวน  แ็โ ครงกำร งบประมำณ ใใุ5ๆๆุ5โไ.ไ่  บำท ซึไงมีระดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรน ำครงกำรจำกผนพัฒนำ
สำมปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป โ560  คิดป็นรຌอยละ ๆไ.แ่     

 โ.  ผลกำรด ำนินงำน฿นปงบประมำณ โ5ๆเ  ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำรตำมทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ป 2560 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ ๆแ.เ5  นืไองจำกงบประมำณเมพียงพอ฿นกำร
ด ำนินกำร 

3. ปัญหำควำมตຌองกำรละควำมดือดรຌอนของประชำชนละกำรบริหำรงำนของทศบำลมีจ ำนวนมำก  ต
นืไองจำกงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัดจึงเมสำมำรถด ำนินกำรเดຌครบทุกครงกำร 
                     
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ 

1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำ฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณละสถำนะ
ทำงกำรคลังของทศบำล 

2. รงรัด ควบคุม ก ำกับดูลกำรบริหำรงบประมำณของสวนรำชกำร฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำร
ตำมทศบัญญัติมีรຌอยละทีไพิไมขึๅน 

3. ควรมีกำรปรับลดจ ำนวนครงกำร฿นตละป฿หຌนຌอยลงพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไมีอยู ดยกำร
พิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน ควรค ำนึงถึงปัญหำควำมดือดรຌอน จ ำป็น  รงดวน ป็นส ำคัญ ทัๅงนีๅ 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของทศบำล 

4. ควร฿หຌผูຌน ำทຌองทีไ สมำชิกสภำฯ ประธำนชุมชน รวมกันพิจำรณำกลัไนกรองครงกำรละปัญหำควำม
ดือดรຌอนของประชำชนกอน ดยน ำครงกำรทีไมีอยูลຌว฿นผนพัฒนำทຌองถิไนมำรวมกันวิครำะห์ปัญหำ ควำม
ตຌองกำร ควำมจ ำป็น รงดวนพืไอจัดล ำดับควำมส ำคัญ กอนพิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน นืไองจำก
฿นตละจะมีครงกำรตำง โ ทีไสนอบรรจุขຌำผนพัฒนำทຌองถิไนจ ำนวนมำก พืไอลดควำมซๅ ำซຌอนของครงกำร 
รวมทัๅง ลดระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน ละสำมำรถกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละกิดประยชน์สูงสุด 
 



 30   

 

 
 

กระบวนการประมินผล 
ิOutputี 

 
 

บบทีไ  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบประมินผลการด้านินงาน 

ตามผนยุทธศาสตร์ 
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บบทีไ  ใ/แ  บบประมินผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชีๅจง :  บบทีไ 3/1 ป็นบบประมินตนอง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประมินผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตำมยุทธศาสตร์ทีไก ำหนดเวຌ ละมีก ำหนดระยะวลำ฿นกำรรำยงำนปละ 2 ครัๅง ิดือนมษำยนละตลุำคมของทุกปี 
 

 
สวนทีไ  แ  ขຌอมลูทัไวเป 

1. ชืไอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ทศบาลต าบลปรุใหญ 
2. วัน/ดือน/ปี ทีไรายงาน    ตุลำคม  2560              

 

สวนทีไ  โ  ยุทธศาสตร์ละครงการในปี  2560 
 

3. ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยูในผนพัฒนาสามปีละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  โ560 
จ านวนครงการใน
ผนพัฒนาสามปี 

ปี 2560 

จ านวนครงการทีไ
น าเปปฏิบัติ  

 
1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 33 27 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  11 4 
3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 92 40 
4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 9 6 

5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ 

10 8 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 14 13 

7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 63 49 
8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 11 6 

9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 21 16 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 4 3 

รวม 268 172 

ระดับผลสัมฤทธิก์ารน าครงการจากผนพัฒนาสามปี  
มาบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

คิดป็นรຌอยละ  

   
       รຌอยละ   64.18 
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สวนทีไ  ใ  ผลการด านินงาน 
 

บบทีไ ใ/โ บบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในภาพรวม    
     จำกกำรสุมส ำรวจจ ำนวน  แ้เ  คน 

สวนทีไ  แ  ขຌอมูลทัไวเป 
แ.  พศ (แี  ชำย จ ำนวน 69   คน คิดป็นรຌอยละ 36.32 
 (โี  หญิง จ ำนวน 121   คน คิดป็นรຌอยละ 63.68 
  

โ.  อำย ุ (แี  ตไ ำกวำ โเ ป จ ำนวน 6   คน คิดป็นรຌอยละ 3.16 
 (โี  โเ – ใเ ป จ ำนวน 24   คน คิดป็นรຌอยละ 12.63 
 (ใี  ใแ – ไเ ป จ ำนวน 30   คน คิดป็นรຌอยละ 15.79 
 (ไี  ไแ – 5เ ป  จ ำนวน 32   คน คิดป็นรຌอยละ 16.84 
 (5ี  5แ – ๆเ ป จ ำนวน 50   คน คิดป็นรຌอยละ 26.32 
 (ๆี  มำกกวำ  ๆเ  ป จ ำนวน 48   คน คิดป็นรຌอยละ 25.26 
  

ใ.  กำรศึกษำ (แี  ประถมศึกษำ จ ำนวน 53   คน คดิป็นรຌอยละ 27.89 
 (โี  มัธยมศึกษำหรือทียบทำ จ ำนวน 68   คน คิดป็นรຌอยละ 35.79 
 (ใี  อนุปริญญำ  หรือทียบทำ จ ำนวน 15   คน คิดป็นรຌอยละ 7.89 
 (ไี  ปริญญำตร ี จ ำนวน 26   คน คิดป็นรຌอยละ 13.68 
 (5ี  สูงกวำปริญญำตร ี จ ำนวน 5   คน คิดป็นรຌอยละ 2.63 
 (ๆี  อืไน โ จ ำนวน 23   คน คิดป็นรຌอยละ 12.11 
  

ไ.  อำชีพหลัก (แี  รับรำชกำร จ ำนวน 9   คน คิดป็นรຌอยละ 4.74 
 (โี  อกชน / รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 8   คน คิดป็นรຌอยละ 4.21 
 (ใี  คຌำขำย  ธุรกิจสวนตัว จ ำนวน 48   คน คิดป็นรຌอยละ 25.26 
 (ไี  รับจຌำง จ ำนวน 60   คน คิดป็นรຌอยละ 31.58 
 (5ี  นักรียนนักศึกษำ จ ำนวน 11   คน คิดป็นรຌอยละ 5.79 
 (ๆี  กษตรกร จ ำนวน 12   คน คิดป็นรຌอยละ 6.32 
 (็ี  อืไน โ (ระบุี.................... จ ำนวน 42   คน คิดป็นรຌอยละ 22.11 



 33   

 

สวนทีไ  โ  ควำมพึงพอ฿จตอผลกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น ภำพรวม มำกนຌอยพียง฿ด  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
ิ%ี 

พอใจ 
ิ%ี 

เมพอใจ 
ิ%ี 

แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 31.58 63.16 
5.26 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 32.63 60.53 
6.84 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 30.00 62.11 
7.89 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรมตอสำธำรณะ 27.89 63.16 
8.95 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 26.32 65.79 
7.89 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 20.00 70.00 
10.00 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำ 23.16 67.37 
9.47 

่ี  กำรกຌเขปัญหำ  ละกำรตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน 22.11 68.42 
9.47 

้ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 28.95 62.11 
8.95 

ภาพรวม 26.96 64.74 8.30 

 
บบทีไ ใ/ใ  บบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนใน 
ตละยุทธศาสตร์  ิคะนนตใม  แเี 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.80 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.51 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.57 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.44 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.39 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.32 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.36 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.51 

รวม 7.49 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2   การสานตอนวทางพระราชด าริ 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.69 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.56 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.51 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.39 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.35 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.31 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.36 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.56 

รวม 7.47 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3   ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.66 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.42 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.45 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.41 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.44 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.40 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.44 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.52 

รวม 7.47 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4  ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม    

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.66 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.50 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.52 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.36 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.44 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.41 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.38 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.36 

รวม 7.45 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.85 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.61 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.52 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.51 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.46 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.50 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.53 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.48 

รวม 7.56 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 6  ดຌานการพัฒนาการศึกษา             
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.68 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.51 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.36 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.34 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.53 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.38 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.25 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.36 

รวม 7.43 

 
 
ยุทธศาสตร์ทีไ 7  ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี   
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.82 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.63 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.55 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.49 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.48 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.44 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.47 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.53 

รวม 7.55 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 8 ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.75 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.48 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.41 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.43 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.48 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.57 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.51 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.56 

รวม 7.52 

 
ยุทธศาสตร์ทีไ 9 ดຌานการพัฒนาสังคม             
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.82 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.67 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.49 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.51 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.51 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.64 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.59 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.63 

รวม 7.61 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 10   ดຌานการพัฒนาการกษตร 
 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
แี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นครงกำร / กิจกรรม 7.78 

โี  มีกำรประชำสมัพันธ์฿หຌประชำชนรับรูຌขຌอมูลของครงกำร / กิจกรรม 7.52 

ใี  มีกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสดงควำมคดิหใน฿นครงกำร / กจิกรรม 7.39 

ไี  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนของครงกำร / กิจกรรม฿หຌประชำชนทรำบ 7.46 

5ี  มีควำมปรง฿น฿นกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 7.49 

ๆี  กำรด ำนินงำนป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนด 7.43 

็ี  ผลกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรมน ำเปสูกำรกຌเขปัญหำของประชำชน฿นทຌองถิไน 7.33 

่ี  ประยชน์ทีไประชำชนเดຌรับจำกกำรด ำนินครงกำร / กิจกรรม 7.35 

รวม 7.47 

 

 
สรุปคะนนความพึงพอใจตอผลการด านินงานทุกยุทธศาสตร์ ิภาพรวมี 

 

ความพึงพอใจ 
คะนน 

ิแเ  คะนนี 
1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 7.49 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 7.47 

3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 7.47 

4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 7.45 

5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  
   ละกีฬำ 7.56 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 7.43 

7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 7.55 

8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 7.52 

9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 7.61 

10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 7.47 

รวม  7.50  
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ผลการด านินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ โ56เ 

 ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ559 – 30 กันยายน 2560 ี 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการทีไปรากฏ
ในทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  
ปี 2560 

จ านวนครงการ 
ทีได านินการเดຌ 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 27 6 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 4 1 
3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 40 32 
4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 6 3 
5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี  ละกีฬำ 

8 
4 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 13 12 
7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 49 34 
8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 6 3 
9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 16 9 
10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 3 1 

รวม 172 105 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายด านินการเดຌ คิดป็นรຌอยละ ปี 2560 

  

รຌอยละ 6แ.เ5 
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สรุป   

การติดตามละประมนิผลผนพัฒนาทศบาลต าบลปรุใหญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครัๅงทีไ โ 
ิ รอบดือนตลุาคม 2560 ี 

ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 
................................ 

แ. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าครงการจากผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

ผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ– โ5ๆ2ี มีจ ำนวน แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำร฿นผนพัฒนำสำมป      
ป โ560  มีจ ำนวน  โๆ่  ครงกำร น ำมำบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ 
อนตัๅงจำยป็นรำยกำร฿หม ละจำยขำดงินสะสม  รวมจ ำนวน  แ็โ  ครงกำร 

 

ระดับผลสัมฤทธิใ์นการน าครงการจากผนพัฒนาสามปี ิพ.ศ. โ56เ – โ56โี มาบรรจุ
ลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี โ560   

คิดป็นรຌอยละ 6ไ.แ่ 
 

2.ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560 เปด านินการเดຌ 
 

        จากจ านวน 10  ยุทธศาสตร์ ครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560 มีจ ำนวน แ็โ ครงกำร 
ด านินการเดຌ จ านวน แเ5 ครงการ ยกตำมยุทธศำสตร์ตำง โ ดังนีๅ 
 
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ท ำเดຌ 6 ครงกำร จำก 27 ครงกำร 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 4 ครงกำร 
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ท ำเดຌ 32 ครงกำร จำก 40 ครงกำร 
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ท ำเดຌ 3 ครงกำร จำก 6 ครงกำร 
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณ ีละกฬีำ ท ำเดຌ 4 ครงกำร จำก 8 ครงกำร 
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ท ำเดຌ 12 ครงกำร จำก 13 ครงกำร 
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  ท ำเดຌ 34 ครงกำร จำก 49 ครงกำร 
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ท ำเดຌ 3 ครงกำร จำก 6 ครงกำร 
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม ท ำเดຌ 9 ครงกำร จำก 16 ครงกำร 
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 3 ครงกำร 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2560 
ด านินการลຌวสรใจ 
คิดป็นรຌอยละ 61.05 
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3.  การบิกจายงบประมาณตามครงการ  
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมผนพัฒนำสำมป ป 2560   ป็นงิน          93,093,918   บำท  
บิกจำยจริง ิเมรวมรำยจำยประจ ำี   ป็นงิน      33,566,524.48   บำท   

 
 

สวนทีไ 4  ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. 2560-2562ี ดังนีๅ 

 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำสำมป ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆโี  มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำกรำยงำน
สรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆเ จะหในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำมี
ทัๅงหมด โๆ่ ครงกำร งบประมำณ ้ใุเ้ใุ้แ่  บำท  ละน ำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ5ๆเ เดຌ
จ ำนวน  แ็โ ครงกำร งบประมำณ ใใุ5ๆๆุ5โไ.ไ่  บำท ซึไงมีระดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรน ำครงกำรจำกผนพัฒนำ
สำมปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป โ560  คิดป็นรຌอยละ ๆไ.แ่    

 โ.  ผลกำรด ำนินงำน฿นปงบประมำณ โ5ๆเ  ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำรตำมทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ป 2560 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ ๆแ.เ5  นืไองจำกงบประมำณเมพียงพอ฿นกำร
ด ำนินกำร 

3. ปัญหำควำมตຌองกำรละควำมดือดรຌอนของประชำชนละกำรบริหำรงำนของทศบำลมีจ ำนวนมำก  ต
นืไองจำกงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัดจึงเมสำมำรถด ำนินกำรเดຌครบทุกครงกำร 
                     
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ 

1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำ฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณละสถำนะ
ทำงกำรคลังของทศบำล 

2. รงรัด ควบคุม ก ำกับดูลกำรบริหำรงบประมำณของสวนรำชกำร฿หຌป็นเปตำมผนพัฒนำฯ ทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจำย ละผนกำรด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำร
ตำมทศบัญญัติมีรຌอยละทีไพิไมขึๅน 

3. ควรมีกำรปรับลดจ ำนวนครงกำร฿นตละป฿หຌนຌอยลงพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไมีอยู ดยกำร
พิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน ควรค ำนึงถึงปัญหำควำมดือดรຌอน จ ำป็น  รงดวน ป็นส ำคัญ ทัๅงนีๅ 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพตำมศักยภำพของทศบำล 

4. ควร฿หຌผูຌน ำทຌองทีไ สมำชิกสภำฯ ประธำนชุมชน รวมกันพิจำรณำกลัไนกรองครงกำรละปัญหำควำม
ดือดรຌอนของประชำชนกอน ดยน ำครงกำรทีไมีอยูลຌว฿นผนพัฒนำทຌองถิไนมำรวมกันวิครำะห์ปัญหำ ควำม
ตຌองกำร ควำมจ ำป็น รงดวนพืไอจัดล ำดับควำมส ำคัญ กอนพิจำรณำบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน นืไองจำก
฿นตละจะมีครงกำรตำง โ ทีไสนอบรรจุขຌำผนพัฒนำทຌองถิไนจ ำนวนมำก พืไอลดควำมซๅ ำซຌอนของครงกำร 
รวมทัๅง ลดระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน ละสำมำรถกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของ
ประชำชนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละกิดประยชน์สูงสุด 
 


