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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 ตำมผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป

วำเดຌปฏิบัติตำมขัๅนตอนกิจกรรมทีไก 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฿ดบຌำง ตำมขຌอสนอนะซึไงจะ
ด ำนินกำรกับทุกครงกำร  

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

แี ประมินควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอ฿จมำก พอ฿จ ละพอ฿จนຌอย ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ิด ำนินกำรปละ แ ครัๅง หลังสิๅนปงบประมำณี 

โี ประมินควำมพึงพอ฿จตอกำรด ำนินงำน฿นกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ดຌำนตำงโ ดย฿หຌคะนน
ตัๅงต แ ถึง แเ ดยกำรสุมตัวอยำงจำกประชำกร฿นขตพืๅนทีไ สรุปป็นขຌอมู ลน ำสนอผูຌบริหำร ป็นขຌอมูล
ตัดสิน฿จก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ นยบำย ผนงำนครงกำรตำงโ ตอเป ิด ำนินกำรปละ แ ครัๅง หลังสิๅน
ปงบประมำณี 

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 
พืไอสรุปน ำสนอผูຌบริหำรทຌองถิไน สภำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ คณะกรรมกำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ละ
ปຂดประกำศ฿หຌประชำชนทรำบ พืไอสรຌำงกระบวนกำรตรวจสอบ฿หຌกิดควำมปรง฿ส ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรทีไดี฿นทีไสุด 

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีขัๅนตอนในการด านินการ ดังนีๅ 
  ขัๅนตอนทีไ แ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนรวมประชุมพืไอ
ก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผล  ผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ผนพัฒนำ
ทຌองถิไนละประมินผลครงกำรพัฒนำผนพัฒนำทຌองถิไน ดังนีๅ 

 แ.แ  กำรก ำหนดกรอบ  นวทำง  ละวิธีกำร ฿นกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
อำจก ำหนดนวทำง฿นกำรติดตำมละประมินผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำทຌองถิไน 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
ผนพัฒนำทຌองถิไนกใเดຌ ดยอยำงนຌอยตຌองสำมำรถประมินควำมสอดคลຌองละสำมำรถวัดควำมส ำรใจหรือ
ควำมกຌำวหนຌำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละผนพัฒนำทຌองถิไนเดຌ ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับคณะกรรมกำรฯ จะ
พิจำรณำ 
   แ.โ  กำรก ำหนดกรอบนวทำงละวิธีกำร฿นกำรติดตำมละประมินผลครงกำรพัฒนำตำม
ผนพัฒนำทຌองถิไน 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 ละผนพัฒนำทຌองถิไน  ตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด 
ดยสำมำรถติดตำมละประมินผลเดຌตลอดระยะวลำของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ละผนพัฒนำทຌองถิไน 
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

  ขัๅนตอนทีไ ใ   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนด ำนินกำรติดตำม
ละประมินผลครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำทຌองถิไนตำมกรอบนวทำงละวิธีกำรทีไก ำหนด ดยสำมำรถ
ติดตำมละประมินผล เดຌตัๅงตกอนริไมครงกำรพัฒนำตำมผนด ำนินงำนจนสิๅนสุดครงกำรฯ 

  ขัๅนตอนทีไ ไ   รำยงำนผลละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ผนพัฒนำทຌองถิไน  ละผลกำรติดตำมละประมินครงกำรพัฒนำตำมผนพัฒนำ
ทຌองถิไนตอผูຌบริหำรทຌองถิไน   พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน   ละคณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน 
พรຌอมประกำศผลกำรติดตำมละประมินผล฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนทรำบดยทัไวกันอยำงนຌอยปละสองครัๅง
  ขัๅนตอนทีไ 5   คณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทຌองถิไนอำจ฿หຌควำมหในหรือ
ขຌอสนอนะ฿นรำยงำนกำรติดตำมละประมินผลผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ละผนพัฒนำทຌองถิไน  ละ
ครงกำรพัฒนำตอผูຌบริหำรทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหำรทຌองถิไนสนอตอสภำทຌองถิไน  คณะกรรมกำรพัฒนำ
ทຌองถิไนเดຌ 

องค์ประกอบของระบบการติดตามละประมินผล 
 ระบบของกำรติดตำมละประมินผลผนกำรพัฒนำทຌองถิไนครัๅงนีๅ ประกอบเปดຌวยองค์ประกอบ 
ใ  สวนหลัก คือ สวนของปัจจัยน ำขຌำ (Input) สวนของกระบวนกำรติดตำม (Process) ละสวนของกำร
ประมินผลลัพธ์ (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 
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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
กຌเขพิไมติม ิ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 ใเไ/โ5ๆแ   ลงวันทีไ แ้ มีนำคม โ5ๆแ  รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมกำร
ติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ุ ละค ำสัไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  ทีไ ใเ็/โ5ๆแ  ลง
วันทีไ โแ มีนำคม โ5ๆแ  รืไอง ตงตัๅงประธำนละลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ ประกอบดຌวย 

1.  หัวหนຌำส ำนักปลัดทศบำล  ประธำน 
2.   นำยอุดม  สินปรุ    สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
3.  นำยสุมธ    พุฒิจีบ   สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
4.  นำยวิฑูรย์  ศรีทอง   สมำชิกสภำทศบำล กรรมกำร 
5.  นำงอรพิน หุຌมขุนทด   ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
6.  นำงปัทมำ  พันหมวด   ผูຌทนประชำคมต ำบล กรรมกำร 
7.  นำงสำวสมพิศ  สุหรำย   ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
8.  นำงจ ำลอง  ตัๅงชูวงษ์                          ผูຌทนหนวยงำน  กรรมกำร 
9.  นำงฉวีวรรณ  ชมสน   ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
10.  รืออำกำศตรี บรรพต  รุงสวำง  ผูຌทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
11.  ผูຌอ ำนวยกำรกองชำง   กรรมกำร/ลขำนุกำร 

ละคณะกรรมกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌก ำหนดนวทำงละ
วิธีกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ ดังนีๅ 

1. ฿หຌทุกสวนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนติดตำมผนงำน / ครงกำรทีไตัๅงงบประมำณ
เวຌตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป งบประมำณรำยจำยพิไมติม ละงบประมำณจำกงินสะสม ป็น
รำยเตรมำส ก ำหนดเวຌ  ไ  เตรมำส  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฿นผนพัฒนำทຌองถิไนวำมีกำรด ำนินกำรจริงกีไครงกำรละคิดป็นรຌอยละทำเร 

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

5.  รำยงำนผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ   ดยรำยงำนผล
ละสนอควำมหในซึไงเดຌจำกกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำตอสภำทຌองถิไน ผูຌบริหำรทຌองถิไน 
คณะกรรมกำรพัฒนำทຌองถิไน ละประกำศผลกำรติดตำมละประมินผลผนพัฒนำ฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไน
ทรำบ อยำงนຌอยปละสองครัๅงภำย฿นดือนมษำยนละตุลำคมของทุกป  
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

แ.  ความสัมพันธ์ระหวางผนพัฒนาระดับมหภาค 
แ.แ ผนยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี ิพ.ศ. โ5ๆเ –โ5็้ี    
  กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับผนยุทธศำสตร์ชำติ โเ ป  ดย
มุงนຌนพืไอขับคลืไอนกำรพัฒนำประทศเปสูควำมมัไนคง  มัไงคัไง  ละยัไงยืน  ดยผนยุทธศำสตร์ชำติ โเ ป ของ
ประทศเทยก ำลังอยูระหวำงกำรกำรสนอรำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตอทีไประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 
ซึไงขณะนีๅอยูระหวำงกำรด ำนินกำรปรับปรุงรำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำมมติทีไประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำรำง
ยุทธศำสตร์ชำติ  ดยรำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆเ –โ5็้ี  สรุปยอเดຌ  ดังนีๅ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  
ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

ศรษฐกิจพอพียง” 
หรือป็นคติพจน์ประจ ำชำติวำ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ทัๅงนีๅวิสัยทัศน์ดังกลำวจะตຌองสนองตอบตอ

ผลประยชน์หงชำติ อันเดຌก กำรมีอกรำช อธิปเตย ละบูรณภำพหงขตอ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยูอยำงมัไนคง 
ยัไงยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยูอยำงมัไนคงของชำติละประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปบบ กำรอยู
รวมกัน฿นชำติอยำงสันติสุขป็นปຄกผนมีควำมมัไนคงทำงสังคมทำมกลำงพหุสังคมละกำรมีกียรติละศักดิ์ศรีของ
ควำมป็นมนุษย์ ควำมจริญติบตของชำติควำมป็นธรรมละควำมอยูดีมีสุขของประชำชน ควำมยัไงยืนของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติสิไงวดลຌอม ควำมมัไนคงทำงพลังงำนละอำหำรควำมสำมำรถ฿นกำรรักษำผลประยชน์ของชำติ
ภำย฿ตຌกำรปลีไยนปลงของสภำวะวดลຌอมระหวำงประทศละกำรอยูรวมกันอยำงสันติประสำนสอดคลຌองกัน ดຌำน
ควำมมัไนคง฿นประชำคมอำซียนละประชำคมลกอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีเมป็นภำระของลกละสำมำรถกืๅอกูล
ประทศทีไมีศักยภำพทำงศรษฐกิจทีไดຌอยกวำ 
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แ.โ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ 

กำรจัดท ำผนพัฒนำสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์ละสอดคลຌองกับผนยุทธศำสตร์พัฒนำของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ดยผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะตຌองสอดคลຌองกับผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคม
หงชำติ  ตทัๅงนีๅ  ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แแ ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี เดຌสิๅนสุดลงละกำร
จัดท ำผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ  ฉบับทีไ  แโ  อยูระหวำงกำรสนอรำงผนซึไงเดຌก ำหนดยุทธศำสตร์
อำเวຌลຌว 

ดังนัๅน  พืไอ฿หຌกำรจัดท ำผนพัฒนำสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ   มีควำม
สอดคลຌองกับทิศทำงผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แโ ทศบำล จึงเดຌจัดท ำผนทีไสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แโ  มีทัๅงหมด  แเ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ  กำรสริมสรຌำงละพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ทีไ โ  กำรสรຌำงควำมป็นธรรมลดควำมหลืไอมลๅ ำ฿นสังคม 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ  กำรสรຌำงควำมขຌมขใงทำงศรษฐกิจละขงขันเดຌอยำงยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ  กำรติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ 5  กำรสริมสรຌำงควำมมัไนคงหงชำติพืไอกำรพัฒนำประทศสูควำมมัไงคัไงละยัไงยืน 
ยุทธศาสตร์ทีไ 6  กำรบริหำรจัดกำร฿นภำครัฐ กำรปງองกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบละ 

ธรรมำภิบำล฿นสังคมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ็  กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละระบบลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ่  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ทีไ ้  กำรพัฒนำภูมภิำค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ทีไ แเ ควำมรวมมือระหวำงประทศพืไอกำรพัฒนำ 
 

แ.ใ ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุมจังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด 
 ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 

   ผนพัฒนำภำค ป็นผนทีไทีไยึดกระบวนกำรมี สวนรวมของทุกภำคสวนจำกทุกจังหวัดทัๅง 
ไ ภูมิภำคขึๅน  พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หຌสำมำรถ  ฿ชຌป็นกรอบนวทำง฿นกำรจัดท ำผนพัฒนำจังหวัด
ละผนพัฒนำกลุมจังหวัด ผนพัฒนำภำค  จัดท ำดยส ำนักงำนพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ิสศช.ี มี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำทีไสมดุล  ยึดนวคิดกำรพัฒนำตำม ปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง  ดย
ประกอบเปดຌวย  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคหนือ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกฉียงหนือ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคกลำง     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค฿ตຌ     ซึไงทศบำลต ำบลปรุ฿หญนัๅนตัๅงอยูภำคตะวันออกฉียงหนือ  
กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับผนพัฒนำภำคตะวันออกฉียงหนือ  ดຌำนศรษฐกิจ 
ดຌำนกำรกษตร  กำรทองทีไยว  กำรคຌำกำรลงทุน กำรพัฒนำคน฿หຌมีสุขภำวะดีทัๅงรำงกำย จิต฿จละสติปัญญำ  รอบรูຌ  
ทำทันกำรปลีไยนปลง  สำมำรถด ำรงชีพเดຌอยำงมีคุณภำพ สรຌำงควำมมัไนคงดຌำนอำหำร  กຌเขปัญหำควำมยำกจน 
หนีๅสิน ละกำรออมของครัวรือน  มีสัมมำอำชีพทีไมัไนคง สำมำรถพึไงพำตนองละดูลครอบครัวเดຌอยำงอบอุน   
ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม฿หຌสมบูรณ์   ซึไงผนพัฒนำภำคตะวันออกฉียงหนือมีรำยละอียดสรุปยอ  
ดังนีๅ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตำมพระรำชบัญญัติระบียบบริหำรรำชกำรผนดิน ิฉบับทีไ ็ี พ.ศ. โ55เ มำตรำ 5ใ/แ ละมำตรำ 5ใ/โ 
บัญญัติ฿หຌจังหวัดละกลุมจังหวัดท ำผนพัฒนำจังหวัดละผนพัฒนำกลุมจังหวัด฿หຌสอดคลຌองกับนวทำงกำร
พัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ละตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน ส ำนักงำนพัฒนำกำร
ศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ิสศช.ี จึงเดຌจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคทีไยึดกระบวนกำรมี สวนรวมของทุก 
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ภำคสวนจำกทุกจังหวัดทัๅง ไ ภูมิภำคขึๅน  พืไอสนับสนุนจังหวัดละกลุมจังหวัด฿หຌสำมำรถ฿ชຌป็นกรอบนวทำง฿น
กำรจัดท ำผนพัฒนำจังหวัดละผนพัฒนำกลุมจังหวัด 
แ. นวคิดละหลักการ 
 แ.แ ยึดนวคิดกำรพัฒนำตำม ปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง ฿หຌกิดกำรพัฒนำทีไสมดุล ป็นธรรมละ มี
ภูมิคุຌมกันตอผลกระทบจำกกระสกำรปลีไยนปลงทัๅงจำกภำยนอกละภำย฿นประทศ ควบคูกับกับนวคิด กำร
พัฒนำบบองค์รวม ทีไยึด คน  ผลประยชน์ของประชำชน  ภูมิสังคม  ยุทธศำสตร์พระรำชทำน ขຌำ฿จ ขຌำถึง ละ
พัฒนำ  ยึดหลักกำรมีสวนรวมของทุกภำคภำคีกำรพัฒนำ ละหลักธรรมำภิบำล  พืไอ฿หຌสังคมสมำนฉันท์ละอยูยใน
ป็นสุขรวมกัน 
 แ.โ  หลักกำร มุงสรຌำงควำมชืไอมยงกับผนระดับชำติตำงโ นยบำยรัฐบำล ผนกำรบริหำรรำชกำร
ผนดิน พืไอสรຌำงอกำสทำงกำรพัฒนำ สอดคลຌองกับภูมิสังคมของพืๅนทีไ ดย 

1) ก ำหนดรูปบบกำรพัฒนำชิงพืๅนทีไของประทศละภำครวมถึงชุมชน 
2) ก ำหนดบทบำทละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค฿หຌสอดคลຌองกับศักยภำพละอกำสของพืๅนทีไ 

โ. ทิศทางการพัฒนาชิงพืๅนทีไ 
 ภำย฿ตຌกระสลกำภิวัตน์ทีไมีกำรปลีไยนปลงตลอดวลำ  สภำพวดลຌอมภำยนอกป็นปัจจัยส ำคัญตอกำร
พัฒนำประทศ  ป็นผล฿หຌจ ำป็นตຌองตรียมกำรรองรับกำรปลีไยนปลงดังกลำว฿หຌหมำะสม กำรพัฒนำทีไสมดุล 
ดังนัๅนจึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพืๅนทีไของประทศ ดังนีๅ 
 โ.แ พัฒนำพืๅนทีไ฿นภูมิภำคตำงโ ของประทศ฿หຌชืไอมยงกับภูมิภำคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ พืไอป็นฐำน
กำรพัฒนำดຌำนอุตสำหกรรม กำรกษตรละกำรปรรูปกำรกษตร ละกำรทองทีไยวของภูมิภำค ดยฉพำะ 

โ.แ.แ พัฒนำพืๅนทีไชืไอมยงทำงศรษฐกิจตำมนวตะวันออก – ตะวันตก ิEast West Economic 
Corridorี ชน พืๅนทีไขตศรษฐกิจมสอด-สุขทัย-พิษณุลก-ขอนกน-มุกดำหำร  นวสะพำนศรษฐกิจพืๅนทีไอรัญ
ประทศ-สระกຌว-ปรำจีนบุรี  พืๅนทีไศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บำงสะพำน  นวสะพำนศรษฐกิจพังงำ-กระบีไ-สุรำษฎร์
ธำนี-นครศรีธรรมรำช  ละนวสะพำนศรษฐกิจสตูล-สงขลำ 

โ.แ.โ พัฒนำพืๅนทีไชืไอมยงทำงศรษฐกิจตำมนวหนือ-฿ตຌ ิNorth South Economic Corridorี 
เดຌก นวศรษฐกิจชียงของ-ชียงรำย-พิษณุลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  นวศรษฐกิจหนองคำย-อุดรธำนี-
ขอนกน-นครรำชสีมำ-จังหวัดปริมณฑล  พืๅนทีไหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะชิงทรำ-สระกຌว-บุรีรัมย์-มุกดำหำร 
 โ.โ พัฒนำบริกำรพืๅนฐำนของชุมชนพืไอรองรับกำรพัฒนำศรษฐกิจชืไอมยงระหวำงประทศ ดยนຌนพืๅนทีไ
ชุมชนตำมนวขตศรษฐกิจหนือ-฿ตຌ ละตะวันออก-ตะวันตก  ดยฉพำะชุมชนศรษฐกิจชำยดน  
 โ.ใ พัฒนำระบบลจิสติกส์ละครงขำยคมนำคมขนสงพืไอสนับสนุนกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ชิงพืๅนทีไ ชน กำรพัฒนำระบบรถรำง  พิไมประสิทธิภำพกำรขนสงทำงนๅ ำ ละพิไมประสิทธิภำพกำรชืไอมยง
ครงขำยกำรคมนำคมบริวณจุดตัด ชน พิษณุลก ละขอนกน 
 โ.ไ สรຌำงควำมมัไนคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม พืไอรักษำสมดุลของระบบนิวศ฿หຌยัไงยืน 
เดຌก พัฒนำหลงนๅ ำ฿หຌพียงพอตอกำรกษตร พัฒนำสิไงวดลຌอมมืองละหลงอุตสำหกรรม ละกำรจัด฿หຌมีกำร
จัดกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินอยำงมีประสิทธิภำพ 
ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 ใ.แ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ิแี พิไมศักยภำพกำรขงขันดຌำนศรษฐกิจ ดยกำรยกมำตรฐำนละประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรกษตร  กำรพัฒนำศักยภำพกำรประกอบกำรดຌำนอุตสำหกรรม  อุตสำหกรรมบริกำรละกำรทองทีไยว  กำรตัๅง
องค์กรรวมภำครัฐละอกชนระดับพืๅนทีไพืไอสงสริมอ ำนวยควำมสะดวกดຌำนกำรคຌำกำรลงทุน ละสงสริมควำม
รวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน 
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  ิโี สรຌำงคน฿หຌมีคุณภำพ พืไอพัฒนำคน฿หຌมีสุขภำวะดีทัๅงรำงกำย จิต฿จละสติปัญญำ  รอบรูຌ  ทำ
ทันกำรปลีไยนปลง  สำมำรถด ำรงชีพเดຌอยำงมีคุณภำพ 
  ิใี สรຌำงสังคมละศรษฐกิจฐำนรำก฿หຌขຌมขใง พืไอสรຌำงควำมมัไนคงดຌำนอำหำร  กຌเขปัญหำ
ควำมยำกจน หนีๅสิน ละกำรออมของครัวรือน  มีสัมมำอำชีพทีไมัไนคง สำมำรถพึไงพำตนองละดูลครอบครัวเดຌ
อยำงอบอุน 
  ิไี ฟ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม฿หຌสมบูรณ์ ดยรงอนุรักษ์ละฟ้นฟูพืๅนทีไปຆ ำเมຌ฿หຌเดຌ 
แ5.้ ลຌำนเร หรือรຌอยละ โ5 ของพืๅนทีไภำค  ปງองกันกำรรุกพืๅนทีไชุมนๅ ำ พัฒนำหลงนๅ ำละระบบชลประทำน ฟ้นฟู
ดิน ยับยัๅงกำรพรกระจำยดินคใม ละพิไมประสิทธิภำพกำรจัดกำรดยสงสริมท ำกษตรอินทรีย์ 
 ใ.โ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดละจังหวัด 
  ิแี กลุมภำคตะวันออกฉียงหนือตอนบน แ ประกอบดຌวยอุดรธำนี  หนองคำย  หนองบัวล ำภู ละ
ลยี นຌนกำรฟ้นฟูระบบนิวศน์พืไอรักษำสมดุลธรรมชำติ  กำรปรับครงสรຌำงกำรผลิตดຌำนกำรกษตรกำรสงสริม
กำรคຌำ กำรลงทุนละกำรทองทีไยวชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌำน 
  ิโี กลุมภำคตะวันออกฉียงหนือตอนบน โ ประกอบดຌวย สกลนคร  นครพนม  ละมุกดำหำร 
นຌน฿หຌควำมส ำคัญกับควำมรวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน  พิไมประสิทธิภำพกำรผลิตสินคຌำกำรกษตร 
สงสริมพืๅนทีไชลประทำน  กำรท ำปศุสัตว์ดยฉพำะคนืๅอ 
  ิใี กลุมภำคตะวันออกฉียงหนือตอนกลำง ประกอบดຌวย ขอนกน  กำฬสินธุ์  มหำสำรคำม ละ
รຌอยอใด  นຌนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนของมืองรองรับกำรป็นศูนย์กลำงกำรคຌำบริกำร ละกำรลงทุนของภำค 
กำร฿ชຌประยชน์พืๅนทีไชลประทำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  กำรท ำกำรกษตรกຌำวหนຌำ  กำรตรียมกำรรองรับ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดทน ิEthanolี ควบคูกับกำรพิไมประสิทธิภำพกำรผลิต 
  ิไี กลุมภำคตะวันออกฉียงหนือตอนลำง แ ประกอบดຌวย นครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุงนຌนกำรพัฒนำระบบชลประทำน฿หຌตใมศักยภำพ  กำรตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำนทดทน ิEthanolี 
พัฒนำกำรทองทีไยวทัๅงกำรทองทีไยวชิงนิวศน์ละอำรยธรรมขอมดຌวยกำรสรຌำงคุณคำพิไม ละพัฒนำสຌนทำง 
  ิ5ี  กลุมภำคตะวันออกฉียงหนือตอนลำง โ ประกอบดຌวย อุบลรำชธำนี ศรีสะกษ ยสธร ละ
อ ำนำจจริญ  มุงนຌนกำรพัฒนำหลงนๅ ำ ละระบบบริหำรจัดกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละขำดคลนนๅ ำ  ก ำร
สรຌำงงำนละรำยเดຌจำกกำรทองทีไยว฿หຌมำกขึๅน 
 ใ.ใ ครงการทีไส าคัญ ิFlagship Projectี 

(ํ) ครงกำรผลิตขຌำวหอมมะลิอินทรีย์฿นทุงกุลำรຌองเหຌพืไอกำรสงออก 
(๎) ครงกำรพัฒนำมืองมุกดำหำรป็นประตูสูอินดจีน 
(๏) ครงกำรพัฒนำสຌนทำงทองทีไยวอำรยธรรมขอม 
(๐) ครงกำรจัดกำรผลิตอทำนอล฿นภำคอีสำน 
(๑) ครงกำรยกมำตรฐำนกำรรียนกำรสอนดຌวยระบบศึกษำทำงเกล 
(๒) ครงกำรกษตรยัไงยืนพืไอชุมชนขຌมขใง 
(๓) ครงกำรฟ้นฟูลุมนๅ ำชีตอนบนละลุมนๅ ำมูลตอนบนบบบูรณำกำรพืไอกำรผลิตทีไยัไงยืน 
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 ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง แ 
 กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับผนพัฒนำกลุมจังหวัดภำค

ตะวันออกฉียงหนือตอนลำง แ พืไอพัฒนำกษตรอุตสำหกรรม พลังงำนทดทน พัฒนำหลงทองทีไยวชิงนิวศ 
อำรยธรรมละเหม  ดยมีรำยละอียดดังนีๅ  

 
ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง แ 

ินครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์ี   
ระยะ ไ ปี  พ.ศ. โ55่ – โ56แ ิฉบับทบทวนี 

 
เดຌจัดท ำขึๅนบนพืๅนฐำนกำรมีสวนรวมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคสวน  ทัๅงภำครำชกำร  องค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน  องค์กรภำคอกชน  ละภำคประชำชน  สังคมทัๅง  ไ จังหวัด  ทุกขัๅนตอน  ตัๅงตกำรร วบรวมละ
จัดท ำขຌอมูลกำรประมินศักยภำพของกลุมจังหวัด กำรก ำหนดต ำหนงทำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์  ปງำประสงค์รวม 
กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ผนงำนละครงกำรจำกกำรท ำงำนรวมกันของทุกภำคสวน กลุมจังหวัดภำคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลำง แ  จึงเดຌก ำหนดต ำหนงทำงยุทธศำสตร์ของกลุมจังหวัด฿นอนำคต  คือ                 

แี  ป็นศูนย์กลำงกษตรอุตสำหกรรม ละพลังงำนทดทนทีไส ำคัญของภำคตะวันออกฉียงหนือ 
โี  ป็นหลงทองทีไยวชิงนิวศ อำรยธรรมละเหม 
ใี  ป็นศูนย์กลำงควำมชืไอมยงระบบ Logistic กระจำยสินคຌำ฿นภูมิภำคละกำรคຌำขำยชำยดน 
ไี  ป็นหลงทรัพยำกรธรรมชำติทีไสมบูรณ์ของภำคตะวันออกฉียงหนือ 

ละเดຌปรับปลีไยนวิสัยทัศน์ หลงผลิตสินคຌำกษตรละอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์เหม ละกำร
ทองทีไยวอำรยธรรมของ ป็น ศูนย์กลางกษตรอุตสาหกรรม ทอมทีไยวอารยธรรม Logistic ละ การคຌา
ชายดน ชืไอมยงกลุมอาซียน” 
ป้าประสงค์รวม 
 แ. พืไอยกระดับกษตรอุตสำหกรรมปรรูปอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลสูครัวลก 
 โ. พืไอพิไมศักยภำพทำงศรษฐกิจ ดຌำนกำรทองทีไยวอำรยธรรม ละเหม ชืไอมยงกลุมประทศอำซียน 
 ใ. พืไอพัฒนำ฿หຌป็นศูนย์กลำงควำมชืไอมยงระบบ Logistic ละกำรกระจำยสินคຌำ฿นภูมิภำคละประทศ
อำซียน 

ยุทธศาสตร์ : ประกอบดຌวย ไ ยุทธศาสตร์ ใเ ประดในหลัก ็้ นวทางการ 
ด านินการ คือ     

ยุทธศาสตร์ทีไ  แ  :  กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ พืไอหลุดพຌนจำกประทศ
รำยเดຌปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบดຌวย ้ ประดในหลัก ใใ นวทำงกำรด ำนินกำร    

ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  :  กำรลดควำมหลืไอมลๅ ำ (Inclusive Growth) ประกอบดຌวย ่ ประดในหลัก 
โเ นวทำงกำรด ำนินกำร    

ยุทธศาสตร์ทีไ  ใ  :  กำรติบตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (Green Growth) ประกอบดຌวย  5 
ประดในหลัก  แแ  นวทำงกำรด ำนินกำร   

ยุทธศาสตร์ทีไ  ไ  :  กำรสรຌำงควำมสมดุลละปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal Process) 
ประกอบดຌวย  ่ ประดในหลัก  แ5 นวทำงกำรด ำนินกำร 
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ยุทธศาสตร์ทีไ  แ  :  กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ  พืไอหลุดพຌนจำกประทศรำยเดຌปำนกลำง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบดຌวย ้ ประดในหลัก ใใ นวทำงกำรด ำนินกำร  
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 
แ. ดຌำนกษตร      แ.แ  ผนทีไกำร฿ชຌทีไดิน (Zoning)  พืไอผลิตสินคຌำกษตร   

แ.โ  กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรตัๅงตตຌนนๅ ำถึงปลำยนๅ ำ 
โ.  ดຌำนอุตสำหกรรม    โ.แ  ผนทีไกำร฿ชຌทีไดิน (Zoning)  พืไออุตสำหกรรม   

โ.โ  ก ำหนดละสงสริมอุตสำหกรรม฿นอนำคต (Bio - plastic, etc.)   
โ.ใ  กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿หຌ SME ละ OTOP สูสำกล   
โ.ไ  กำรนำทุนทำงวฒันธรรมละภูมิปัญญำเทยมำพิไมมูลคำ 

ใ.  กำรทองทีไยวละ บริกำร      ใ.แ  ผนทีไกำรจัดกลุมมืองทองทีไยว   
ใ.โ  พิไมขีดควำมสำมำรถทำงกำรทองทีไยวขຌำสูรำยเดຌ  โ  ลຌำนบำทตอป   
ใ.ใ  เทยป็นศูนย์กลำง medical Tourism ของภูมิภำค  

ไ.  ครงสรຌำงพืๅนฐำน    ไ.แ  กำรพัฒนำระบบลจิสติกส์ละครงสรຌำงพืๅนฐำน   
ไ.โ  กำรลงทนุกำร฿หຌบริกำรละ฿ชຌประยชน์ ICT  
ไ.ใ  กำรลงทุนครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนกำรคมนำคมชืไอมยง฿นภูมิภำคอำซียน 

5.  พลังงำน      5.แ  นยบำยกำรปรับครงสรຌำงกำร฿ชຌละรำคำพลังงำนทีไหมำะสม   
5.โ  กำรลงทุนพืไอควำมมัไนคงของพลังงำนละพลังงำนทดทน   
5.ใ  กำรชืไอมยงหลงพลงังำนละผลิตพลงังำนทำงลือก฿นอำซียน 

ๆ.  กำรชืไอมยงศรษฐกิจ  
฿นภูมิภำค     

ๆ.แ  กำรสริมสรຌำงควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของสินคຌำ  บริกำร ละกำรลงทุน
พืไอชืไอมยงอกำสจำกอำซียน   
ๆ.โ  กຌเข กฎหมำย กฎระบียบ รองรับประชำคมอำซียน   
ๆ.ใ  ขับคลืไอนกำรชืไอมยงนิคมอุตสำหกรรมทวำย ละ Eastern seaboard   
ๆ.ไ  สริมสรຌำงควำมสัมพันธ์ละควำมรวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน 

็.  กำรพัฒนำขีดควำม สำมำรถ฿น
กำรขงขัน        

็.แ  กำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน (แเเ ดัชนีชีๅวดั)    
็.โ  กำรพัฒนำกำรสรຌำง Brand ประทศเทย ป็น Modern Thailand 

่.  กำรวิจัยละพัฒนำ    
 

่.แ  ขับคลืไอนคำ฿ชຌจำยดຌำน R & D ป็นรຌอยละ  แ ของ GDP  
่.โ  Talent Mobility กำร฿ชຌประยชน์จำกก ำลังคนดຌำน S & T  
่.ใ  กำร฿ชຌประยชน์ Regional Science Parks  
่.ไ  กำรขับคลืไอนขຌอริริไมกระบีไตำมกรอบควำมรวมมืออำซียน  

้.  กำรพัฒนำพืๅนทีไละ มืองพืไอ
ชืไอมยงอกำส จำกอำซียน  

้.แ  กำรพัฒนำมืองหลวง  
้.โ  กำรพัฒนำมืองกษตร  
้.ใ  กำรพัฒนำมืองอุตสำหกรรม  
้.ไ  กำรพัฒนำมืองทองทีไยว  
้.5  กำรพัฒนำมืองบริกำรสุขภำพ  
้.ๆ  กำรพัฒนำมืองบริกำรศึกษำนำนำชำติ  
้.็  กำรพัฒนำมืองชำยดนพืไอกำรคຌำกำรลงทน  
้.่  ปัจจัยสนับสนนุกำรพัฒนำมืองทีไศักยภำพ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ  โ  :  กำรลดควำมหลืไอมลๅ ำ (Inclusive Growth) ประกอบดຌวย ่ ประดในหลัก โเ นวทำงกำร
ด ำนินกำร    
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 
แเ.  กำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ     แเ.แ  ปฏิรูปกำรศึกษำ (ครู หลักสูตรทคนลยีกำรดูลดใกกอนละกำร฿ชຌ ICT 

฿นระบบกำรศึกษำ ชน ทใบลใตละอินตอร์นใตเรຌสำย  ป็นตຌนี  
แเ.โ  พัฒนำภำคกำรศึกษำรองรับกำรขຌำสูประชำคมอำซียน  

แแ.  กำรยกระดับคุณภำพ ชีวิตละ
มำตรฐำนบริกำร สำธำรณสุข     

แแ.แ  กำรจัดระบบบริกำร  ก ำลังพล ละงบประมำณ 
แแ.โ  กำรพัฒนำระบบคุຌมครองผูຌบริภคพรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน 
แแ.ใ  สรຌำงละพัฒนำควำมรวมมือระหวำงเทยกับประทศสมำชิกอำซียน฿นกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต  

แโ. กำรจัดสวัสดิกำรสังคม ละกำร
ดูลผูຌสูงอำยุ ดใก สตรี ละ
ผูຌดຌอยอกำส  

แโ.แ  กำรพัฒนำระบบสวสัดิกำร ละพิไมศักยภำพละอกำส ควำมทำทียม
คุณภำพชีวิต  
แโ.โ  กองทุนสตร ี 

แใ.  กำรสรຌำงอกำสละ รำยเดຌก
วิสำหกิจขนำด กลำงละขนำดยอม 
(SMEs) ละศรษฐกิจชุมชน    

แใ.แ  กองทุนตัๅงตัวเดຌ  
แใ.โ  กองทุนหมูบຌำน  
แใ.ใ  ครงกำร sml  
แใ.ไ  ครงกำรรับจ ำน ำสนิคຌำกษตร  

แไ.  รงงำน  
  

แไ.แ  กำรพัฒนำทักษะพืไอพิไมคุณภำพรงงำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
ละพัฒนำทักษะผูຌประกอบกำร  
แไ.โ  กำรจัดกำรรงงำนตำงดຌำว  
แไ.ใ  กำรพัฒนำระบบกำรคุຌมครองรงงำน฿นระบบละนอกระบบตำมกฎหมำย
อยำงทัไวถึงพรຌอมขຌำสูประชำคมอำซียน 

แ5.  ระบบยตุิธรรม พืไอลดควำม
หลืไอมลๅ ำ   

แ5.แ กำรขຌำถึงระบบยุติธรรมของประชำชน 

แๆ.  กำรตอตຌำน กำรคอร์รัปชัไน  
สรຌำงธรรมำภิบำลละ ควำมปรง฿ส  

แๆ.แ  กำรรณรงค์ละสรຌำงนวรวม฿นสังคม  
แๆ.โ กำรสริมสรຌำงธรรมำภิบำลรองรับประชำคมอำซียน    

แ็.  กำรสรຌำงองค์ควำมรูຌ รืไอง
อำซียน  

แ็.แ  ภำคประชำชน  
แ็.โ  ภำครงงำนละผูຌประกอบกำร  
แ็.ใ  บุคลำกรภำครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ทีไ  ใ  :  กำรติบตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (Green Growth) ประกอบดຌวย  5 ประดในหลัก  แแ   
นวทำงกำรด ำนินกำร   
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 
แ่.  กำรพัฒนำมือง อุตสำหกรรมชิง
นิวศ พืไอควำมยัไงยืน     

แ่.แ  พัฒนำตัวอยำงมืองอุตสำหกรรมชิงนิวศ  แเ หง พืไอควำมยัไงยืน  

แ้.  กำรลดกำรปลอยกຍำซ รือนกระจก 
(GHG)        

แ้.แ  กำรประหยัดพลังงำน  
แ้.โ  กำรปรับกฎระบียบ (ชน green building code)  
แ้.ใ  สงสริมกำรด ำนินงำน CSR พืไอลดกำรปลอยกຍำซรือนกระจก  

โเ.  นยบำยกำรคลัง พืไอสิไงวดลຌอม     โเ.แ  ระบบภำษสีิไงวดลຌอม  
โเ.โ กำรจัดซืๅอจัดจຌำงสีขียว฿นภำครัฐ  

โแ.  กำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละ กำรบริหำรจัดกำรนๅ ำ  

โแ.แ  กำรปลูกปຆำ  
โแ.โ  กำรลงทุนดຌำนกำรบริหำรจดักำรนๅ ำ  
โแ.ใ  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
อำซียน 

โโ.  กำรปลีไยนปลง สภำวะภูมอิำกำศ    โโ.แ  กำรปງองกันผลกระทบละปรับตัว (mitigation and adaptation)  
โโ.โ  กำรปງองกันละบรรทำภัยพิบัติธรรมชำต ิ

 
ยุทธศาสตร์ทีไ  ไ  :  กำรสรຌำงควำมสมดุลละปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal Process) ประกอบดຌวย  ่ 
ประดในหลัก  แ5 นวทำงกำรด ำนินกำร 
 

ประดในหลัก นวทางการด านินการ 
โใ.  กรอบนวทำงละกำรปฏิรปู
กฎหมำย  

โใ.แ  ปรับกรอบนวทำงระบบกฎหมำยของประทศ  
โใ.โ  พิไมประสิทธิภำพบุคลำกรละองค์กร  
โใ.ใ  ปรับปรุงระบียบ ขຌอกฎหมำยทีไป็นขຌอจ ำกัดตอกำรพัฒนำประทศ 

โไ.  กำรปรับครงสรຌำง ระบบรำชกำร    โไ.แ  พิไมประสิทธิภำพองค์กรภำครัฐละพัฒนำรูปบบกำรท ำงำนของภำครัฐ     ดຌวย
กำรสรຌำงควำมพรຌอม฿นกำรบริหำรกำรจดักำรบบบรูณำกำร  ดยมีประชำชนป็น
ศูนย์กลำง  
โไ.โ  ปງองกันละปรำบปรำมทุจริตคอรร์ัปชัไน  
โไ.ใ  พิไมประสิทธิภำพกำร฿หຌบรกิำรประชำชนดຌวยระบบ e - service 

โ5.  กำรพัฒนำก ำลังคน ภำครัฐ       โ5.แ  บริหำรก ำลังคน฿หຌสอดคลຌองกับบทบำทภำรกิจทีไมี฿นปัจจุบัน ตรียมพรຌอมส ำหรบั
อนำคต  
โ5.โ  พัฒนำทักษะละศักยภำพของก ำลังคนภำครัฐ ละตรียมควำมพรຌอมบุคลำกร
ภำครัฐสูประชำคมอำซยีน 

โๆ.  กำรปรับครงสรຌำงภำษ ี โๆ.แ  ปรับครงสรຌำงภำษีทัๅงระบบ฿หຌสนับสนุนกำรกระจำยรำยเดຌพิไมขีดควำมสำมำรถ
฿นกำรขงขัน 

โ็.  กำรจัดสรรงบประมำณ  โ็.แ  พัฒนำกระบวนกำรจดัสรรงบประมำณ฿หຌสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำม
นยบำยรัฐบำล 

โ่.  กำรพัฒนำสินทรัพย์รำชกำรทีไเมเดຌ
฿ชຌงำน฿หຌกิดประยชนส์ูงสุด     

โ่.แ  ส ำรวจสินทรัพยร์ำชกำรทีไเมเดຌ฿ชຌงำน  
โ่.โ  บริหำรจดักำรสินทรัพยร์ำชกำรทีไเมเดຌ฿ชຌงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

โ้.  กำรกຌเขปญัหำ ควำมมัไนคง
จังหวัดชำยดน ภำค฿ตຌ ละสรมิสรຌำง 
ควำมมัไนคง฿นอำซียน  

โ้.แ  ประสำนบูรณำกำรงำนรักษำควำมสงบละสงสรมิกำรพัฒนำ฿นพืๅน  ใ  จังหวัด  
ชำยดนภำค฿ตຌ  ภำย฿ตຌกรอบนยบำยควำมมัไนคงหงชำติ โ555 – โ55้ 
โ้.โ  กำรสริมสรຌำงควำมมัไนคงของประชำคมอำซียน  

ใเ.  กำรปฏิรูปกำรมือง       ใเ.แ  กระจำยอ ำนำจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.)   
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 ผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

  ผนพัฒนำทຌองถิไนทຌองถิไนสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับผนพัฒนำจังหวัด
นครรำชสีมำ ทศบำลเดຌจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปดยสอดคลຌองกับผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
ระยะ ไ ป ิพ.ศ. โ55็ – โ5ๆเี  ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปมีควำมสัมพันธ์กับผนพัฒนำจังหวัดดังกลำว  ดยมุงนຌน
พัฒนำดຌำนอุตสำหกรรมกำรกษตร  อำหำร  พลังงำนสะอำด  กำรคຌำ  ศรษฐกิจอำซียน กำรทองทีไยว  สังคม
คุณภำพ  พัฒนำมืองนำอยู  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ละกำรบริหำรจัดกำรนๅ ำอยำงบูรณำกำร 
สงสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยละควำมมัไนคงของบຌำนมือง  ซึไงผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
นครรำชสีมำ ระยะ ไ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี มีรำยละอียดดังนีๅ  
ต าหนงทางยุทธศาสตร์ 
 แ.  ป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม  กำรกษตร  กำรทองทีไยว  Logistics ละพลังงำนสะอำด฿นภูมิภำค 
 โ.  ป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ  ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  ละสำธำรณสุขทีไมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี 
 ใ.  ป็นหลงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
 ไ.  ป็นศูนย์กลำง฿นกำรปງองกันภัยคุกคำม  ละสริมสรຌำงควำมมัไนคง  พืไอปງองกันสถำบันหลักของชำติ 
 5.  ป็นทีไตัๅงของสวนรำชกำรทีไมีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐบบบูรณำกำรอยำงยัไงยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ไ  ปี ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี 
 

 
 
 

 
ป้าประสงค์รวม 
 แ.  พืไอพิไมศักยภำพทำงดຌำนศรษฐกิจของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 โ.  พืไอพัฒนำสังคม฿หຌป็นมืองนำอยู 
 ใ.  พืไอพิไมพูนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ  ละลดมลพิษดຌำนสิไงวดลຌอม 
 ไ.  พืไอสริมสรຌำงควำมมัไนคง฿นกำรปງองกันละกຌเขปัญหำภัยคุกคำม  ละปງองกันสถำบันหลักของชำติ 
 5.  พืไอ฿หຌหนวยงำนภำครัฐมีสมรรถณะสูงอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
ประดในยุทธศาสตร์ 
 แ.  กำรพัฒนำละพิไมศักยภำพกำรขงขันศรษฐกิจ 
 โ.  ยกระดับสังคม฿หຌป็นมืองนำอยู 
 ใ.  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม฿หຌมีควำมสมบูรณ์อยำงยัไงยืน 
 ไ.  กำรสริมสรຌำงควำมมัไนคงทุกมิติ  พืไอปງองกันสถำบันหลักของชำติ  ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน 
 5.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

คราชมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  กษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์  ตัวชีๅวัด  ละกลยุทธ์ 
 

ยุทศาสตร์ทีไ ป้าประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ทีไ แ 
การพัฒนาละพิไม
ศักยภาพการขงขนั
ศรษฐกิจ 

แ.  พืไอขยำยอัตรำกำร
จริญติบตทำงศรษฐกิจ 

แ.  อัตรำกำรปลีไยนปลง
ของรำยเดຌฉลีไยของ
ครัวรือน฿นจังหวัด ิ%ี 
โ.  อัตรำกำรปลีไยนปลง
ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จังหวัด ิ%ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใ. จ ำนวนครัวรือนทีไเดຌรับ
กำรสงสริมอำชีพ฿นพืๅนทีไ
ิครัวรือนี 

แ. สงสรมิอำชีพสรมิพืไอพิไมรำยเดຌลด
รำยจำย ตำมนวศรษฐกิจพอพยีง 
โ. สงสรมิกำรสรຌำงมลูคำสินคຌำ ละบริกำร
ภำคกำรกษตรตຌนทำง กลำงทำงละ
ปลำยทำง 
ใ. สงสรมิกำรสรຌำงมลูคำสินคຌำละบริกำร
ภำคนอกกำรกษตรตຌนทำง กลำงทำงละ
ปลำยทำง 
ไ. สนับสนุนกำรผลติละสรຌำงผลงำนวัต
นกรรมกำรกษตรอุตสำหกรรมละอำหำร
ปลอดภัย ทีไสอดคลຌองกับกำรพัฒนำจังหวัด 
5. สงสรมิกำรน ำวัตกรรมกำรกษตร 
อุตสำหกรรมละอำหำรปลอดภัย ิFood 
Valleyี มำพิไมศักยภำพ฿นกำรผลิต 
ๆ. สนับสนุนกำรสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทอง
ทีไยงละกีฬำ 
็. สนับสนุนกำรสรຌำงอำชีพ฿นครัวรือน฿น
ชุมชนตำงโ ดยยดึหลักปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง 

โ. พืไอสรຌำงสถียรภำพ
ทำงศรษฐกิจ 

ไ. อัตรำกำรวำงงำนิ%ี 
5. อัตรำสวนหนีๅฉลีไยตอ
รำยเดຌฉลีไยของครัวรือน
ิทำี 
ๆ. อัตรำสวนกำรออมฉลีไย
ตอรำยเดຌฉลีไยของครัวรือน
ิ%ี 

่.สรຌำงอกำสละพัฒนำฝมือ฿หຌกบัผูຌ
วำงงำน 
้. สงสรมิควำมป็นอยูตำมนวทำงปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง 
แเ.สงสริมกำรออมของครัวรือน 
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 ใ. พืไอพิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำร
ขงขัน 

็. ผลิตภำพรงงำน ิบำท/คนี 
 
 
 
่. จ ำนวนผูຌประกอบกำรดຌำน
นวัตกรรมละทคนลยีพิไมขึๅน 
ิรำยี 

แแ. พิไมทักษะควำมสำมำรถละควำม
ชีไยวชำญของรงงำน พืไอพิไมมูลคำ
ผลผลติของสินคຌำละบริกำร 
แโ.สนับสนุนกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร
ฐำนนวัตกรรมิInnovative 
Entrepreneurship Developmentี 
ละผูຌประกอบกำร฿หมทำงธุรกิจ
ทคนลยี ิTech Startupีของ
จังหวัด 
แใ. สงสริมกำร฿หຌควำมรูຌดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำนละลจสิติกส์ กับ
หนวยงำนภำครัฐภำคธุรกิจละอกชน 
แไ. พิไมทักษะควำมสำมำรถละควำม
ชียวชำญของรงงำนดຌำนกำร
ทองทีไยวพืไอพิไมมูลคำสินคຌำละ
บริกำร 

ยุทธศาสตร์ทีไ 
โ ยกระดับ
สังคม ใหຌป็น
มืองหนຌาอยู 

แ. พืไอลดควำม
ยำกจนละควำม
ลืไอมลๅ ำ 

แ.รຌอยละของประชำกรทีไอยู฿ตຌ
สຌนควำมยำกจน ิ%ี 
โ. สัมประสิทธ์ิกำรกระจำย
รำยเดຌ ิGini Coefficientี 

แ. สงสรมิอำชีพสรมิพืไอพิไมรำยเดຌ
ลดรำยจำย 
โ. สงสรมิกำรกระจำยรำยเดຌอยำงทัไง
ถึง ละเดຌรับสิไงอ ำนวยควำมสะดวก
จำกครงสรຌำงพืๅนฐำนของภำครัฐ 
รวมทัๅงระบบปງองกันภัยทีไอืๅอตอกำร
กระจำยศรษฐกิจ 

โ. พืไอพัฒนำ
ครงขำยควำม
คุຌมครองทำงสังคม 

ใ.รຌอยละผูຌอยู฿นระบบ
ประกันสังคมตอส ำนักงำน
รงงำนิ%ี 
ไ. รຌอยละควำมครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภำพของ
ประชำชนิ%ี 
5. จ ำนวนศูนย์ชวยหลือสัตว์
รรอน฿นพืๅนทีไจังหวัด
นครรำชสมีำิศูนย์ี 

ใ. สงสรมิกำรขຌำถึงระบบสังคมละ
ประกันสังคม฿นรงงำน 
ไ. สงสรมิกำรจดับริกำรสำธำรณะสุข
ทีไมีคุณภำพละสำมำรถบริกำรเดຌอยำง
ครอบคลมุ 
 
5. สงสรมิกำร฿หຌควำมชวยหลือสตัว์
รรอน฿นพืๅนทีไจังหวัดนครรำชสีมำ 

ใ. พืไอสรຌำงควำมคุຌม
กัน฿หຌกับสังคม 

ๆ. ระดับควำมส ำคญัของ
หนวยงำน ทีไจัดกิจกรรมสงสรมิ
ดຌำนศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม 
ิครัๅงี 
็. รຌอยละของผูຌประสบปัญหำ
ทำงสังคมทีไขอรับบริกำรเดຌรับ
บริกำรทำงกฎหมำย ิ%ี 

ๆ. สงสรมิ฿หຌสังคมมีภูมิคุຌมกันทำง
สังคม 
 
 
็. สงสรมิละประชำสัมพันธ์฿หຌ
ประชำชนทีไประสบปัญหำทำงสังคม
ขอรับบริกำรจำกสวนรำชกำรทีไ
รับผิดชอบทำงภำรกิจทีไกฎหมำย
ก ำหนด 
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 ไ. พืไอ฿หຌประชำชน 
ขຌำถึงอกำสทำง
ศรษฐกิจละสังคม 

่. อัตรำสวนพทย์ตอประชำชน 
ิพทย์/คนี ิปโ55้ พทย์ ๆโๆ 
คน ประชำกร โุๆโุ้้็้ คนี 
้. อัตรำสวนทันตพทย์ตอ
ประชำกร ิทันตพทย์/คนี 
 
 
แเ. อัตรำสวนพยำบำลตอ
ประชำกร ิพยำบำล/คนี 
 
แแ. ประชำชนนักศึกษำละ
บุคลำกรดຌำนดิจิทลัเดຌรับควำมรูຌ
ละประยชน์จำกทคนลยี
ดิจิทัล ิคนี 
แโ. จ ำนวนปกำรศึกษำฉลีไย
ประชำกรเทยอำยุ แ5-5้ ป 
ิปี 
แใ. อัตรำกำรเดຌรับงำนท ำของ
บัณฑิตทีไจบภำย฿น แ ป ิ%ี 
 
แไ. อัครกำรวำงงำนของ
ประชำกร ิป 5่ี ิ%ี 
 
แ5. คำฉลีไยคะนน O-net ม. ใ 
ิคะนนี 

่. สงสรมิกำร฿หຌมีกำรผลิตพทย ์
 
 
้. สงสรมิ฿หຌมีกำรผลติละพัฒนำทันต
พทย์พิไมพืไอรองรับภำวะผูຌสูงอำยุ
ของจังหวัด 
แเ. สงสริม฿หຌมีกำรผลติละพัฒนำ
บุคคลำกรดຌำนกำรบริกำรพิไมขึๅน 
แแ. สงสริมกำรสรຌำงทักษะดຌำนทคน
ยลดีิจิทัลกประชำชน ทุกสำขำอำชีพ 
แโ. สงสริม฿หຌประชำกรศึกษำ฿นละ
นอกระบบ 
แใ. สงสริมสถำบันกำรศึกษำ฿หຌป็น
หลงรียนรูຌกประชำกร฿นทุกพืๅนทีไ ฿น
ทุกดຌำน 
 
 
 
แไ.สงสริมละนะน ำควำมตຌองกำร
รงงำน฿หຌบัณฑิตทีไจบ฿หม 
 
แ5. สงสริม฿หຌมีตลำดนัดพบรงงำน 
พืไอลดอัตรำกำรวำงงำนของประชำชน 
 
แๆ. สงสริมกำรรียนกำรสอนของครู
พืไอ฿หຌนักรียน มีควำมรูຌควำมสำมำรถ 
ตำมหลักสูตรทีไก ำหนด 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมใหຌมี
ความสมบูรณ์อยางยืน 

แ. พืไออนุรักษ์
สิไงวดลຌอมละ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

แ. อัตรำกำรปลีไยนปลงของ
พืๅนทีไปຆำเมຌ฿นจังหวัด 
 
 
 
 
โ. ปริมำณขยะ฿นจังหวัด ิตันี 
 
 
 
 
 
 
ใ. กำรจัดกำรนๅ ำสยี ิจ ำนวน
ระบบี 
ไ. พืๅนทีไบริหำรจัดกำรนๅ ำพิไมขึๅน 
ิเรี 
 
 
5. ควำมยำวสะสมของขืไอน
ปງองกันนๅ ำกัดซำะตลิไง ิมตรี 
 
ๆ. รຌอยละสัดสวนของพืๅนทีไระบบ
ปງองกันนๅ ำทวม฿นพืๅนทีไชุมชน ิ%ี 

แ. ปลูกจิตส ำนึกละ฿หຌควำมรูຌ
ประชำชนเดຌตะหนักถึงคุณคำ
ละทรัพยำกรปຆำเมຌ 
โ. กำรอนุรักษ์ละพืๅนฟู ปຆำเมຌ 
ใ.กำรรณรงค์฿หຌประชำชนละ
ผูຌประกอบกำรส ำนึกรับผดิชอบ
ตอสังคมกีไยวกับกำรลดปรมิำณ
ขยะ 
ไ. กำรจัดหำละพิไม
ควำมสำมำรถ ฿นกำรก ำจดัขยะ 
5. สงสรมิ฿หຌ อปท. มีระบบ
จัดกำรนๅ ำสีย 
ๆ. สงสรมิ฿หຌมีกำรบริหำร
จัดกำรนๅ ำทัๅง฿นขตชลประทำน
ละนอกขนชลประทำน 
็. พิไมสิไงกอสรຌำงพืไอลดกำร
พังทลำยของตลิไงตำมมนๅ ำล ำ
คลองสำยหลักของจังหวัด 
่. พัฒนำระบบปງองกันนๅ ำทวม
฿นพืๅนทีไชุมชนมือง 

 โ.พืไอ฿ชຌพลังงำนอยำง
มีประสิทธิภำพ 

็. สัดสวนปริมำณกำร฿ชຌนๅ ำมัน
ชืๅอพลิงพืไอยำนพำหนะตอ
ประชำกริลติร/คนี 
่.สัดสวนปริมำณกำร฿ชຌเฟฟງำภำค
ครัวรือนตอประชำกร ิลຌำน
กิลวัตต์/คน/ปี 
้. สัดสวนปริมำณกำร฿ชຌเฟฟງำ฿น
ภำคทีไเม฿ชครัวรือนตอ GPP 
ิกิลวัตต-์ชัไวมง/ลຌำนบำที 
แเ. สัดสวนปรมิำณกำร฿ชຌน ำมัน
ชืๅอพลิง฿นภำคอุตสำหกรรม ตอ 
GPP ภำคอุตสำหกรรม ิลติร/
ลຌำนบำที 
 

้. รณรงค์฿หຌประชำชนลดกำร
฿ชຌยำยพำหนะสวนตัว ดย
ปลีไยนมำ฿ชຌรถสำธำรณทน 
แเ. รณรงค์฿หຌประชำชน
ประหยดัพลังงำนเฟฟງำ 
 
แแ. รณรงค์฿หຌประชำชน
ประหยดัพลังงำนเฟฟງำ 
 
 
แโ. รณรงค์฿หຌผูຌประกอบกำรลด
ชัไวมงกำรผลิตลง฿นบำง
ชวงวลำ 
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ยุทศาสตร์ทีไ ป้าประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ 
การสริมสรຌาง
ความมัไนคงทุกมิติ
พืไอปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ ละความ
ปลอดภัยในชีวิต
ละทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แ. สริมสรຌำงควำม
มัไนคงพืไอปกปอง
สถำบันหลักของชำต ิ

แ. จ ำนวนต ำบลทีไขຌำรวม
กิจกรรมสริมสรຌำงควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จถึงควำมส ำคญัของสถำบัน
หลัดของชำติ ิต ำบลี 

แ. สรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จถึง
ควำมส ำคญัของสถำบันหลักของ
ชำติ฿หຌประชนเดຌรับรูຌรับทรำบ 
โ. สงริม พัฒนำอำชีพตำมนวทำง
ครงกำรอันนืไองมำจำก
พระรำชด ำร ิ
ใ. สงสรมิกำรรียนรูຌหลักกำรทรง
งำนละนวทำงพระรำชด ำร ิ
 

 โ. ป็นศูนย์บริหำร
จัดกำรครือขำย
ปງองกัน ละกຌเข
ปัญหำดຌำนควำมมัไนคง
ทุกมิต ิ

โ. จ ำนวนต ำบลทีไขຌำรวม
ครงกำร/กิจกรรมครือขำยกำร
ปງองกันละกຌเขปัญหำทุกมิติ 
ิต ำบลี 

ไ.กำรปງองกันละกຌเขปญัหำยำ
สพติด 
5. กำรปງองกันละกຌเขปญัหำ
รงงำนตำงดຌำวผดิกฎหมำยละ
กำรคຌำมนุษย ์
ๆ. กำรปງองกันละกຌเขปญัหำกำร
บุกรุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 
็. กำรปງองกันละกຌเขปญัหำภยั
กอกำรรຌำยละอำชญำกรรมขຌำม
ชำติ 
่. กำรปງองกันลกำรกຌเขปญัหำภยั
คุกคำมรูปบบ฿หม 
้. กำรปງองกันละกำรกຌปญัหำภยั
พิบัติ 
แเ. กำรปງองกันละรักษำควำม
สงบรียบรຌอยภำย฿นจังหวัด 
แแ. สงสริมละสรຌำงครือขำย 
แโ. สงสริมกำรปງองกันละกຌเข
ปัญหำสำธำรณภัย 
 

 ใ. สริมสรຌำงควำม
ปองดองละควำม
สมำนฉันท์฿นชำต ิ

ใ.สรຌำงกำรรับรูຌทีไถูกตຌอง ิต ำบลี แโ.สงสริมกำรสรຌำงควำมปองดอง
สมำนฉันท์ ของประชำชน หรือ
นักรียน นักศึกษำ ฿นจังหวัด 
แใ. สงสริมกำรมสีวนรวมของทุก
สวนภำค 
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ยุทศาสตร์ทีไ ป้าประสงค์ชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แ. พิไมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัตริำชกำร 

แ.รຌอยละของสถำนพยำบำลทีไ
เดຌรับกำรรับรองคุณภำพ HA 
ิ%ี 
โ. รຌอยละของครัวรือนทีไขຌำถึง
นๅ ำประปำ ิ%ี 
ใ. รຌอยละของครัวรือนทีไขຌำถึง
เฟฟງำ ิ%ี 
ไ. รຌอยละของประชำกรทีไขຌำถึง
อินตอร์นใต ิ%ี 
5. จ ำนวนครัๅงทีไ฿หຌบริกำรภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ละอกชน ชิงรุก 
ิครัๅงี 
ๆ. รຌอยละควำมส ำรใจของกำร
บิกจำยงบประมำณ ิ%ี 
็. รຌอยละของภำษีทຌองถิไนทีไ
จัดกใบรำยเดຌ เมรวมงินอุดหนุน
ฉพำะกิจ ิ%ี 

แ.พิไมขีดควำมสำมำรถกำร
฿หຌบริกำรภำครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โ. พิไมขีดควำมกำรจัดกใบรำยเดຌ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 โ. พิไมประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำองค์กร 

่. รຌอยละควำมพึงพอ฿จของ
ประชำชนตอประสิทธิภำพกำร
พัฒนำองค์กร ิ%ี 

ใ. กำรพัฒนำบุคลำกร 
ไ. กำรปรับปรุงระบบสำรสนทศ 
5. กำรปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
ๆ. กำรสรຌำงควำมปรง฿ส฿นองค์กร 

รวม 
5 ยุทธศาสตร์ 

รวม แ5 ปງำประสงค ์
ชิงยุทธศำสตร ์

รวม ไๆ ตัวชีๅวัด รวม ๆแ กลยุทธ์ 
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สรุป 

วิสัยทัศน์ ป้าประสงค์รวม ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ละกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปງำประสงค์รวม 

แี พืไอพิไม 
ศักยภำพดຌำน 
ศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครรำชสมีำ 

โี พืไอพัฒนำ
สังคม฿หຌป็นมือง
นำอยู 

ใี พืไอพิไมพูนควำม
อุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละลดมลพิษดຌำน
สิไงวดลຌอม 

ไี พืไอสริมสรຌำง
ควำมมัไนคง฿นกำร
ปງองกันละกຌเข
ปัญหำภัยคุกคำม
ละปกปງองสถำบัน
หลักของชำติ 

5ี พืไอ฿หຌ
หนวยงำน
ภำครัฐมี
สมรรถนะสูง
อยำงมี
ประสิทธิภำพ
ละประสิทธิผล 

ประดใน
ยุทธศำสตร ์

แี กำรพัฒนำ
ละพิไม
ศักยภำพกำร
ขงขัน
ศรษฐกิจ 

โี ยกระดับสังคม
฿หຌป็นมืองนำอยู 

ใี บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม฿หຌมี
ควำมสมบรูณ์อยำง
ยัไงยืน 

ไี กำรสรมิสรຌำง
กำรมัไนคงทุกมิติ 
พืไอปกปງองสถำบัน
หลักของชำติละ
ควำมปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพยส์ิน
ของประชำชน 

5ี กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

ปງำประสงค์ชิง
ยุทธศำสตร ์

ใ ปງำประสงค ์ ไ ปງำประสงค ์ ใ ปງำประสงค ์ ใ ปງำประสงค ์ โ ปງำประสงค ์

ตัวชีๅวัด ่ ตัวชีๅวัด แ5 ตัวชีๅวัด แเ ตัวชีๅวัด 5 ตัวชีๅวัด ่ ตัวชีๅวัด 
กลยุทธ์ แไ กลยุทธ์ แๆ กลยุทธ์ แโ กลยุทธ์ แใ กลยุทธ์ ๆ กลยุทธ์ 

 
 

วิสัยทัศน์ : 
ครำชมืองนำอยู มุงสูนวัตกรรม฿หม กษตร อุตสำหกรรม 

ปลอดภัย 
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แ.ไ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนในขตจังหวัด 
  กำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปของทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดนครรำชสีมำ  ดยมุงนຌนพัฒนำดຌำนสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  ดຌำนกำรศึกษำ  
กำรกษตร พัฒนำสังคม  ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข  ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรมประพณีละกีฬำ  ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ดยปัจจุบันมีรำยละอียดของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดนครรำชสีมำ  ดังนีๅ 

แี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานสานตอนวทางพระราชด าริ 
แ.แี  ประสำนละบริหำรจัดกำรนๅ ำ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวฯ มืไอป 

โ5ใ่ พืไอกຌเขละปງองกันปัญหำอุทกภัยอยำงป็นระบบ 
แ.โี  พัฒนำขุดลอก  คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ  สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอกำรกษตร  พืไอกำร

อุปภคละบริภค  รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละนๅ ำลຌง 
แ.ใี  พัฒนำชุมชนละสังคมตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

โี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการศึกษา 
โ.แี  สงสริมละพัฒนำระบบกำรศึกษำ ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โ.โี  พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ครู  นักรียน  ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมีทักษะละ

ศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำซียน 
โ.ใี  สนับสนุน฿หຌมีกำรน ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำ฿ชຌป็นครืไองมือละประกอบกำรศึกษำ 

ป็นครืไองมือของชุมชนละประชำชนทัไวเป 
โ.ไี สงสริม฿หຌประชำชนเดຌตรียมควำมพรຌอม ละตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรขຌำสูประนะชำ

คมอำซียน฿นทุกดຌำน  
โ.5ี  สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ  นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ใี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนากษตรกร 
ใ.แี  พัฒนำ  ปรับปรุงพันธุ์พืชละมลใดพันธุ์พืชทีไดีมีคุณภำพ  สงสริม฿หຌกิดกษตรอุตสำหกรรม  

กิดพันธุ์พืช฿หมโ ทีไมีคุณภำพสูงขึๅน ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 
ใ.โี  ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร  ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ  มี

มำตรฐำนสำกลดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 
ใ.ใี  สงสริมละพัฒนำครือขำยผูຌน ำดຌำนกำรกษตรอำสำสมัครกำรกษตร 
ใ.ไี  สงสริมสนับสนุนกำรถนอมละปรรูปสินคຌำทำงกำรกษตร ละพิไมชองทำงตลำด 
ใ.5ี  สนับสนุนกำรท ำกำรกษตรทำงลือก  ตำมนยบำยศรษฐกิจพอพียง 
ใ.ๆี  สงสริมประชำชน฿นทຌองถิไน฿หຌมีกำรลีๅยงสัตว์ศรษฐกิจ  พืไอกำรบริภคพืไอจ ำหนวยละพืไอ

กำรอนุรักษ ์ 
ไี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 

ไ.แี  สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌน ำชุมชน  คณะกรรมกำรหมูบຌำนละชุมชน฿หຌขຌมขใง 
ไ.โี  สงสริมควำมขຌมขใงของชุมชน 
ไ.ใี  สงสริม  พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก  ยำวชน  สตรี  ผูຌสูงอำยุ  ผูຌพิกำร  

ผูຌดຌอยอกำส  ประชำชน ละคุຌมครองสิทธิสรีภำพของประชำชน 
ไ.ไี  สงสริมพัฒนำคุณภำพละศักยภำพตำมควำมสำมำรถของรงงำน฿นทຌองถิไน   
ไ.5ี  ปງองกันละกຌเขปัญหำกำรสพ  กำรผลิตละกำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 
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ไ.ๆี  ด ำนินกำรครงกำร พืไอ฿หຌบริกำรประชำชน ละรับทรำบปัญหำ  อุปสรรค ละควำม

ตຌองกำรของประชำชน฿นพืๅนทีไ 
ไ.็ี  สงสริมละประกำศกียรติคุณผูຌทีไป็นบบอยำงทีไดี ละสรຌำงคุณประยชน์ตอสังคม  สรຌำง

ชืไอสียง฿หຌกับจังหวัดนครรำชสีมำ  
5ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 

5.แี  พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบຌำน ิอสมี 
5.โี  สงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรรักษำพยำบำลประชำชน฿นทุกระดับ ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำน 

ดยรวมมือกับรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลละหนวยงำนหรือองค์กรทีไกีไยวขຌอง 
5.ใี  สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นทุกระดับ ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌ

กำรดูลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรปງองกันรค กำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละ
กำรขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์ 

6ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
ๆ.แี  สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน฿หຌสอดคลຌองกับควำมจ ำป็น

ละควำมตຌองกำรของประชำชน 
ๆ.โี  กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง 
ๆ.ใี  ประสำน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนรำชกำร  ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนโ  พืไอ

สนับสนุนครืไองมือ  ครืไองจักรกล  ตลอดจนผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมช ำนำญ฿นกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 
ๆ.ไี  ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือนรຌอนของประชำชน฿นดຌำนสำธำรณูปภค ละสงสริม

฿หຌประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ 
ๆ.5ี  ด ำนินกำรปรับปรุงระบบขนสง฿นจังหวัดนครรำชสีมำ พืไอกຌเขปัญหำจรำจร   ควำม

ปลอดภัยละควำมป็นระบียบ฿นกำร฿หຌบริกำรกประชำชน 
็ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรมประพณีละกีฬา 

็.แี  พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไน
ครำช ดยกำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว 

็.โี  พัฒนำละฟ้นฟูหลงทองทีไยวดิม สรຌำงหลงทองทีไยว฿หม  รวมทัๅงกิจกรรมดຌำนกำร
ทองทีไยว  ละสิไงอ ำนวยควำมสะดวกตำงโ  กระตุຌนศรษฐกิจ  ละสรຌำงรำยเดຌจำกกำรทองทีไยวของจังหวัด
นครรำชสีมำพิไมขึๅน 

็.ใี  สนับสนุนละสงสริมควำมสำมำรถของผูຌประกอบกำรธุรกิจทองทีไยว  ละสรຌำงครือขำย  
พืไอพัฒนำคุณภำพสินคຌำละบริกำร  ดยกำรจับคูธุรกิจพัฒนำคุณภำพสินคຌำละขยำยตลำดสินคຌำทัๅ ง
ภำย฿นประทศละตำงประทศ 

็.ไี  สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำ  ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ  รวมถึงกำร
สรຌำงควำมป็นลิศทำงดຌำนกีฬำ 

่ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 
่.แี  ปรับปรุงครงสรຌำงกำรบริหำรงำน ฿หຌรองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหนຌำทีไ  ตำมทีไกฎหมำยก ำหนด

อยำงมีประสิทธิภำพ  
่.โี  น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร   
่.ใี  สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย พิไมพูนควำมรูຌ พืไอ

ยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับ
ประชำคมอำซียน 
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่.ไี  บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละอกชนองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน฿นจังหวัดนครรำชสีมำ 
่.5ี  ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของ

ประชำชน฿นกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
่.ๆี  พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร 

 ้ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
้.แี  สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ 
้.โี  สงสริม  สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร  หนวยงำน  มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไ

กีไยวขຌอง฿นกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย 
้.ใี  สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชนละสถำนทีไส ำคัญ  ดยสรຌำง

ควำมอบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 
้.ไี  สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูต ำรวจบຌำนละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพล

รือน    ิอปพร.ี  ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร 
แเี  ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

แเ.แี  พัฒนำฟ้นฟูละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ ลุมนๅ ำล ำคลองละปຆำเมຌ฿หຌมีควำม
อุดมสมบูรณ ์

แเ.โี รณรงค์สรຌำงจิตส ำนึกพืไอปງองกันละกຌเขปัญหำมลพิษละปัญหำสิไงวดลຌอมของชุมชน
ทຌองถิไนทุกระดับ   

แเ.ใี  จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม ละจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล 
 

แ.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
แ. วิสัยทัศน์ 

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ เดຌก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พืไอป็นสภำพกำรณ์฿นอุดมคติซึไงป็นจุดหมำย
ละปรำรถนำ คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅนหรือบรรลุผล฿นอนำคตขຌำงหนຌำ ต ำบลปรุ฿หญป็นต ำบลขนำดลใกทีไมี
ประชำชนสวน฿หญพักอำศัยอยูหนำนนละสงบสุข ละคำดกำรณ์วำ฿นอนำคตตຌองป็นชุมชนทีไสงบสุขนำอยู
อำศัยละมีทัศนียภำพละสิไงวดลຌอมดี จึงเดຌก ำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังทีไจะ฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคตดังนีๅ 
 “ประตูสูอีสาน  บริการลิศลๅ้า  ล้านๅ้าธรรมชาติ  พืๅนทีไราบกษตรกรรม  ชัๅนน้าสนามซีกมส์” 

 
โ. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ พืไอน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญ       
มียุทธศำสตร์หลักทีไจะด ำนินกำร  แเ ยุทธศำสตร์  ดังนีๅ  

แ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
โ. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  
ใ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 
ไ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
5. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประพณีละกีฬำ 
ๆ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
็. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
่. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
้. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม 
แเ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 
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ใ. 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 ำนึงถึงควำมหมำะสมตำมอกำสละ
กรณ ี

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

กระทบทำงลบตอทศบำลฯ 
-  หลักกำรมีสวนรวมปຂดอกำส฿หຌทุกภำคสวน สำมำรถสดงควำมคิดหใน รับฟังควำมคิดหใน  
-  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  พืไอ
ประชาชน  ป็นของประชาชน” 

สรຌำงผูຌน ำชุมชนละ฿หຌป็นบบอยำงทีไดีกชุมชน ภำย฿ตຌลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌสอดรับกับนยบำย
ดຌำนอืไนโ ดຌวยตระหนักถึงภำระหนຌำทีไ พืไอรวมกันพัฒนำ ปรุ฿หญ฿หຌป็นมืองนำอยู เดຌอยำงมี ประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล” 
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5.  นยบายดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 
ทศบำลฯ สงสริม฿หຌประชำชนตระหนักถึงกำรดูลสุขภำพของตนองละคน฿นครอบครัว ดยนຌนกำร

สรຌำงภูมิคุຌมกันป็นหลัก ละกำรกຌเขรักษำควบคูกัน ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรออกก ำลังอยำงสมไ ำสมอ รูຌจักปງองกัน
ตนองละครอบครัวจำกรคภัยเขຌจใบ ละ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับรคทีไจะมำจำกประชำคมอำซียน ชน    รคทຌำชຌำง 

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

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 พืๅนทีไราบกษตรกรรม 
ชัๅนน าสนามซีกมส ์” 

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 
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กำรจัดกำรภำยนอก จะป็นกำรน ำนยบำยของคณะผูຌบริหำรละนยบำยภำครัฐ ตลอดจนกำรตอบสนอง

ควำมตຌองกำรตำงโของประชำชน สูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดรูปธรรม สงผลกระทบชิงบวกตอประชำชนสวน฿หญ ดย นຌน
กำรมีสวนรวม ควำมปรง฿ส มีคุณธรรม ซืไอสัตย์ มตตำ สรຌำงสรรค์ละทันตอหตุกำรณ์  ดยยึดหลัก ขຌาราชการทีไ
ดี ิขຌำ คือผูຌรับ฿ชຌุรำชคือพระรำชำุกำรคืองำนุดี คือ฿หຌกิดประยชน์ ทีไชอบ       ทีไถูกี  คือคนของพระรำชำทีไ
ท ำงำน฿หຌกิดประยชน์ตอบຌำนมือง    ละจะสนับสนุน฿หຌมีกำรประมิน฿นทุก โ กิจกรรมทีไหในควร พืไอป็นขຌอมูล
อຌำงอิงละตรวจสอบ 

ไ. ป้าประสงค์ 
1. ประชำชนมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
2. หลงนๅ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมมีควำมอุดมสมบูรณ์ ละเดຌรับกำรดูล 
3. ประชำชนเดຌรับควำมสะดวก฿นกำรคมนำคม ระบบสำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร มีมำตรฐำนละทัไวถึง 
4. ประชำชนลืไอม฿ส฿นพระพุทธศำสนำ  ละอนุรักษ์เวຌซึไงศิลปะ วัฒนธรรม ประพณีอันดีงำม 
5. ดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส เดຌรับกำรสงสริมละพัฒนำทำงดຌำนกำรศึกษำ 
6. กำรบริกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ละหลักบริกำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี    
7. ประชำชนมีสุขภำพดีถຌวนหนຌำ ละเดຌรับกำรบริกำรสำธำรณสุขทัไวถึง  
8. ดใก ยำวชน สตรี คนพิกำร ผูຌสูงอำยุ ละผูຌดຌอยอกำส เดຌรับกำรสงสริม พัฒนำละมีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน 
9. ชุมชนมีควำมขใมขใง ยกระดับควำมป็นอยู฿หຌดีขึๅน  ประชำชนมีอำชีพ มีรำยเดຌ สำมำรถลีๅยงดูตนอง

ละครอบครัวเดຌ ตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
5. ตัวชีๅวัด 
 1. รຌอยละประชำชนมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน  
 2. จ ำนวนหลงนๅ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมเดຌรับกำรดูล ละพัฒนำพิไมขึๅน 
 3. รຌอยละของประชำชนเดຌรับควำมสะดวกสบำย฿นกำรคมนำคม ละมีระบบสำธำรณูปภค สำธำรณูปกำร
เดຌมำตรฐำนพิไมขึๅน 
 
 4. จ ำนวนประชำชนขຌำรวมกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำ ละสืบสำนประพณีวัฒนธรรมอันดีงำมพิไมขึๅน 
 5. รຌอยละของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส เดຌรับกำรศึกษำพิไมขึๅน 
 6. รຌอยละของควำมพึงพอ฿จ฿นกำรบริหำรจัดกำรละกำร฿หຌบริกำรประชำชนพิไมขึๅน 

7. รຌอยละของประชำชนมีสุขภำพดีถຌวนหนຌำพิไมขึๅน ละกำรบริกำรสำธำรณสุขมีคุณภำพละมำตรฐำน
พิไมขึๅน 

8. รຌอยละของประชำชนเดຌรับกำรสงสริม พัฒนำ ละมีคุณภำพทีไชีวิตทีไดีพิไมขึๅน 
9. รຌอยละของประชำชนมีชีวิตควำมป็นอยูทีไดีขึๅน ละมีรำยเดຌพิไมขึๅน 

6. คาป้าหมาย 
 1. ประชำชนมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินพิไมขึๅน 
 2. หลงนๅ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมเดຌรับกำรดูล ละพัฒนำพิไมขึๅน  
 3. ประชำชนเดຌรับควำมสะดวกสบำย฿นกำรคมนำคม ละมีระบบสำธำรณูปภค สำธำรณูปกำรเดຌมำตรฐำน
พิไมขึๅน 
 4. ประชำชนขຌำรวมกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำ ละสืบสำนประพณีวัฒนธรรมอันดีงำมพิไมขึๅน 
 5. ดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำส เดຌรับกำรศึกษำพิไมขึๅน 
 6. ประชำชนมีควำมพึงพอ฿จ฿นกำรบริหำรจัดกำรละกำร฿หຌบริกำรประชำชนพิไมขึๅน 

7. ประชำชนมีสุขภำพดีถຌวนหนຌำพิไมขึๅน ละกำรบริกำรสำธำรณสุขมีคุณภำพละมำตรฐำนพิไมขึๅน 
8. ประชำชนมีคุณภำพทีไชีวิตทีไดีพิไมขึๅน 
9. ประชำชนมีชีวิตควำมป็นอยูทีไดีขึๅน ละมีรำยเดຌพิไมขึๅน 
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็. กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
แ. สงสริมละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชำติ ละภัยพิบัติตำงโ รวมทัๅงกำรปງองกันละ

บรรทำสำธำรณภัย ละควำมมัไนคงควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทำงบก/ทำงนๅ ำ 
 โ. สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำร หนวยงำน มูลนิธิกำรกุศลละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นกำร

ตรียมควำมพรຌอม฿นกำรปງองกันภัย ละกำรชวยหลือผูຌประสบภัย 
ใ. สงสริม ละสนับสนุนกำรติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละสถำนทีไส ำคัญ พืไอสรຌำงควำม

อบอุน฿จ ละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 
ไ. สนับสนุนกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟ้นฟูต ำรวจบຌำน ละอำสำสมัครปງองกันภัยฝຆำยพลรือน(อปพร.ี 

พืไอป็นก ำลังสนับสนุนจຌำหนຌำทีไรัฐ ละดูลรักษำควำมปลอดภัยละกำรจรำจร฿นชุมชน หมูบຌำน 
ยุทธศาสตร์การสานตอนวทางพระราชด าริ  
1. พัฒนำขุดลอก คูคลองละจัดสรຌำงหลงนๅ ำ สงวนละกใบกักนๅ ำพืไอกำรกษตร พืไอกำรอุปภคละ

บริภค รวมทัๅงวำงครงกำรพืไอกຌเขปัญหำนๅ ำทวมละนๅ ำลຌง 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
1. สงสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำดຌำนครงสรຌำงคุณภำพชีวิตพืๅนฐำน ฿หຌสอดคลຌองกับควำม

จ ำป็นละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นกำรด ำรงชีวิตอยำงพอพียง 
2. กอสรຌำง ปรับปรุงสຌนทำงกำรคมนำคมอยำงทัไวถึง฿หຌสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำร ละกຌเขปัญหำ

ควำมดือดรຌอนของประชำชน ดยฉพำะสຌนทำงกำรขนสงผลผลิตทำงกำรกษตร หลงทองทีไยวละพืๅนทีไ  อืไน โ 
ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 

3. ประสำน฿นกำรกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอนของประชำชน฿นดຌำนสำธำรณูปภค ละสงสริม฿หຌ
ประชำชนขຌำ฿จ฿นกำร฿ชຌละรักษำสำธำรณูปภคอยำงคุຌมคำ 

ยุทธศาสตร์ดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
1. สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ภำคอกชน ฿นกำรพัฒนำฟ้นฟู

ละอนุรักษ์ธรรมชำติ สิไงวดลຌอม หลงนๅ ำ ลุมนๅ ำล ำคลอง ละปຆำเมຌ฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
        2. สงสริม สนับสนุนละสรຌำงควำมรวมมือกับสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำร
จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม พืไอจัดกำรขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูลอยำงป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการทองทีไยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬา 
แ. พัฒนำฟ้นฟูละสงสริมกิจกรรมดຌำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนทຌองถิไนครำช พืไอ

กำรอนุรักษ์สืบสำนตอละชืไอมยงสูกิจกรรมกำรทองทีไยว 
โ. สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน ละจัดกำรขงขันกีฬำประภทตำงโ ตัๅงตระดับหมูบຌำน

จนถึงระดับจังหวัด รวมถึงกำรสรຌำงควำมป็นลิศทำงดຌำนกีฬำสูกีฬำอำชีพ฿นระดับชำติละนำนำชำติ 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการศึกษา 
1. พัฒนำละตรียมบุคลำกรดຌำนกำรศึกษำ ิครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียนี ฿หຌป็นผูຌมีคุณภำพมี

ทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำซียน 
2. สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี  
1. น ำระบบสำรสนทศมำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรงำนภำย฿นองค์กร  พืไอ฿หຌบริกำรกับประชำชน฿หຌสะดวก รวดรใว 

มนย ำ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชำชน ผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 
2. สนับสนุนบุคลำกร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย พิไมพูนควำมรูຌ พืไอยกระดับ

ประสิทธิภำพ กำรท ำงำน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นกำรบริกำรประชำชน ละ฿นกำรสืไอสำรละรวมมือกับประชำคม
อำซียน 
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3. บูรณำกำรกำรจัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน รวมกันระหวำงหนวยงำนภำครัฐ ละอกชน องค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน พืไอพัฒนำทຌองถิไน สรຌำงประยชน์สูงสุด กประชำชน 
4.. ปຂดอกำส฿หຌประชำชนเดຌขຌำมีสวนรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละควำมตຌองกำรของประชำชน 
5. พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ละสงสริมศักยภำพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌำน 
ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสาธารณสุข 
1. สนับสนุนกำรจัดตัๅงกองทุน ละพิไมสวัสดิกำรพืไอพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมูบຌำน 

ิอสม.ี 
2. สงสริมสุขภำพละอนำมัยของประชำชน฿นระดับหมูบຌำนละชุมชน ฿หຌมีสุขภำพขใงรง ดย฿หຌกำรรียนรูຌ

กำรดูลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรปງองกันรคกำร฿ชຌยำอยำงถูกตຌอง กำรรับประทำนอำหำรทีไมีประยชน์ละกำร
ขຌำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรดຌำนสำธำรณสุขตำมขัๅนตอนละวิธีกำรทำงกำรพทย์ 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาสังคม 
1. สงสริมละพัฒนำบทบำทของผูຌน ำชุมชน คณะกรรมกำรหมูบຌำน ละชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน ำกำร

พัฒนำชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภำพ 
โ. สงสริม พัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของดใก ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละดຌอยอกำส ดยกำร

จัดกิจกรรมทีไหมำะสมละด ำนินกำร฿หຌกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณพืไอด ำนินกำรพัฒนำบทบำทละ
คุณภำพชีวิตอยำงตอนืไอง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำชีพทีไหมำะสม พืไอพึไงตนอง ลีๅยง
ตนองละครอบครัวเดຌอยำงมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับบุคคลทัไวเป 

 3. ด ำนินกำรสนับสนุน ละประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกระดับ พืไอปງองกันละ฿หຌมีกำร
ปรำบปรำมละกຌเขปัญหำกำรสพ กำรผลิต ละกำรจ ำหนำยยำสพติด฿นทุกระดับ 
      ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการกษตร 

1. ลดตຌนทุนกำรผลิตละพิไมมูลคำผลผลิตทำงกำรกษตร ปรับปรุงผลิตผล฿หຌมีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกล
ดยกำรรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

โ. สนับสนุนกำรท ำกำรกษตรทำงลือก พืไอพิไมคุณภำพละประสิทธิภำพของนยบำยศรษฐกิจพอพียง
ดยอำศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอควำมรวมมือละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน 

่. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

-  ประชำชนมีควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  

- ประชำชนมีหลงนๅ ำส ำหรับกำรอุปภค บริภค ละพืไอกำรกษตรอยำงพียงพอ 
- กำรบริหำรจัดกำรนๅ ำมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
- คุณภำพชีวิตของประชำชน฿นขตทศบำลดีขึๅน มีอำชีพละรำยเดຌทีไพียงพอตอกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำ

ศรษฐกิจพอพียง 
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 

- ประชำชนเดຌรับกำรบริกำรสำธำรณะอยำงครอบคลุม ทัไวถึง ละเดຌมำตรฐำน 
- กำรคมนำคมขนสงทำงบก สำธำรณูปภคละสำธำรณูปกำร฿นขตทศบำลมีควำมสะดวกสบำย ทัไวถึง  

รองรับกำรขยำยตัวของชุมชน 
4. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

- กำรบริหำรจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไดี เมมีมลพิษ มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรกิดประยชน์สูงสุดตอทຌองถิไน 
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5. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี ละกีฬำ 
- ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไนด ำรงอยูคูทຌองถิไน 
- พัฒนำหลงทองทีไยวดิม วำงผนกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿หมบบบูรณำกำร 

6. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
- สงสริมกำรศึกษำ฿หຌป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 
- ระบบกำรศึกษำมีมำตรฐำน  
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำเดຌรับกำรพัฒนำทักษะละศักยภำพตำมมำตรฐำน 

7. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  
- พัฒนำระบบธรรมำภิบำล฿นกำรบริหำรงำนขององค์กร 
- กำรบริหำรจัดกำรทຌองถิไน ฿ชຌหลักควำมปรง฿ส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมมีสวนรวม       

หลักควำมรับผิดชอบ ละควำมคุຌมคำ 
- ทศบำลมีควำมขຌมขใง฿นทุกโ ดຌำน 
- ประชำชนเดຌรับกำรบริกำรอยำงสะดวก รวดรใว ละป็นธรรม 
-  พิไมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร฿หຌสำมำรถ฿หຌบริกำรสำธำรณะกประชำชนเดຌอยำงครอบคลุมละ

ทัไวถึง 
8. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

- ประชำชนมีสุขภำพพลำนำมัยดีถຌวนหนຌำ 
9. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม 

-  สังคมละชุมชนเดຌรับกำรสงสริม฿หຌมีควำมขຌมขใง ประชำชนมีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ   
-    ยกระดับควำมป็นอยูของประชำชน฿หຌดีขึๅนละสำมำรถพึไงตนองเดຌอยำงยัไงยืน 
-    ประชำชนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอน฿นกำรพัฒนำชุมชนละตนอง 

     แเ. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 
-    พัฒนำระบบศรษฐกิจรำกฐำนดຌวยหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
-    สงสริมอำชีพ฿หຌกประชำชน มีอำชีพละรำยเดຌพียงพอ฿นกำรด ำรงชีวิต 
-    พิไมผลผลิตละมูลคำผลิตผลทำงกำรกษตร รวมทัๅงปรับปรุงผลผลิต฿หຌมีคุณภำพ   
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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  โ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บบติดตามผลการด านินงาน 
ของทศบาลต าบลปรุใหญ 
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บบทีไ  โ  บบติดตามผลการด านินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจ าปี โ561 

สวนทีไ  แ  ขຌอมลูทัไวเป   
แ.  ทศบาลต าบลปรุใหญ  อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนทีไ  โ  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ีิพ.ศ. 2561 -2564ี 
             ครัๅงทีไ 1 ิรอบดือนมษำยนี ระหวำงดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561 

2. จ ำนวนครงกำรละงบประมำณตำมผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป 

ยุทธศำสตร์ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 

19 2,870,000.00 16 2,260,000.00 13 1,940,000.00 15 2,130,000.00 63 9,200,000 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำง
พระรำชด ำริ  

7 2,169,000.00 5 2,050,000.00 3 500,000.00 2 200,000.00 17 4,919,000 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

43 26,323,500.00 32 24,325,600.00 23 17,716,000.00 32 16,657,800.00 130 85,022,900 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

6 830,000.00 6 830,000.00 5 330,000.00 5 330,000.00 22 2,320,000 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

10 2,110,000.00 9 1,750,000.00 10 2,550,000.00 9 4,750,000.00 38 11,160,000 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

15 2,039,946.00 15 2,181,864.00 15 2,326,864.00 15 2,471,864.00 60 9,020,538 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำรบຌำนมือง
ทีไดี  

25 7,010,000.00 24 5,960,000.00 23 3,260,000.00 23 3,260,000.00 95 19,490,000 

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข 

11 805,000.00 11 815,000.00 11 825,000.00 11 835,000.00 44 3,280,000 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม 

18 14,456,000.00 18 15,456,000.00 19 17,006,000.00 18 18,456,000.00 73 65,374,000 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร 

3 270,000.00 4 770,000.00 3 270,000.00 3 270,000.00 13 1,580,000 

รวม 157 58,883,446 140 56,398,464 125 46,723,864 133 49,360,664 555 211,366,438 

 
กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ :  พิจำรณำวำผนยุทธศำสตร์นัๅน  มีกำรกระจำยของครงกำรละงบประมำณ฿นตละยุทธศำสตร์ป็นอยำงเร 
มีกำรกระจุกตัวของครงกำรละงบประมำณอยูฉพำะยุทธศำสตร์฿ดยุทธศำสตร์หนึไงหรือเม องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌ
ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์฿ด 
สรุป จำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปจะหในวำป พ.ศ. โ5ๆแ ทศบำลต ำบลปร฿ุหญ  พยำยำมทีไจะ฿หຌมีกำรกระจำยครงกำรทุก
ยุทธศำสตร์ตจะมีกำรกระจุกตัว฿นยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน คือ จ ำนวน  43ครงกำร ป็นงิน 26,323,500 บำท 
ซึไงจ ำนวนครงกำรมีจ ำนวนมำกกนิเป รองลงมำคือยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี จ ำนวน 25 ครงกำร ป็นงิน 
7,010,000 บำท ซึไง฿ชຌงบประมำณมำก ตงบประมำณของทศบำลต ำบลปรุ฿หญมีจ ำนวนจ ำกดั สดง฿หຌหในวำทศบำลต ำบลปรุ฿หญ 
฿หຌควำมส ำคญักับยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ป็นอันดับ แ ละอันดับ โ คือ ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ีละอันดับ ใ คือ ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน สวนยทุธศำสตร์ทีไเมคอยนຌน เดຌก 
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร   
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3. จ านวนครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์

ปี โ56แ ปี  โ56โ ปี โ56ใ ปี โ56ไ รวม 

จ านวน 
ครงการ 

งบ จ านวน 
ครงการ 

งบ จ านวน 
ครงการ 

งบ  
ครงการ
จ านวน 

งบ จ านวน 
ครงการ 

งบ 

ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ 

 1. พัฒนำ
อตุสำหกรรม
กำรกษตรบบ
ครบวงจรพืไอป็น
ครัวของลก 

3 โ็เ,เเเ 4 ็็เ,เเเ 3 โ็เ,เเเ 3 โ็เ,เเเ 13 1,580,000 

 2. ลดควำมหลืไอม
ลๅ ำทำงสังคมละ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ประชำชน 

54 19,410,946 53 20,202,864 55 22,707,864 53 26,512,864 215 88,834,538 

 3. พัฒนำครำช
มืองนำอยูทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม 

75 32,192,500 59 29,465,600 44 20,486,000 54 19,317,800 232 101,461,900 

4. กำรบริหำร
รำชกำรบบบูรณำ
กำรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

25 7,010,000 24 5,960,000 23 3,260,000 23 3,260,000 95 19,490,000 

รวม 157 58,883,446 140 56,398,464 125 46,723,864 133 49,360,664 555 211,366,438 

 
 
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 โ561  มีควำมสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดทัๅง  
ไ  ยุทธศำสตร์ สดงวำผนยุทธศำสตร์ของทศบำลต ำบลปรุ฿หญป็นยุทธศำสตร์ทีไดี 
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4. การบิกจายงบประมาณปี โ561 
ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ56เ – 31 มีนาคม 2561 ี 

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 

19 2,540,000.00 1 23,880.00 1 23,880.00 

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

6 1,346,000.00 0 0 0 0 

3. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน 

22 7,439,000.00 1 47,084.08 1 47,084.08 

4. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

5 210,000.00 1 45,000.00 1 45,000.00 

5. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว ศำสนำ- วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

8 1,520,000.00 1 498,000.00 1 498,000.00 

6. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

12 1,848,040.00 7 472,949.68 7 472,949.68 

7. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

19 1,820,000.00 5 256,379.00 5 256,379.00 

8. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

6 518,500.00 3 314,975.00 3 314,975.00 

9. ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 13 12,921,000.00 6 5,732,486.00 6 5,732,486.00 

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำร
กษตร 

2 150,000.00 0 0 0 0 

รวม 112 30,312,540.00 25 7,390,753.76 25 7,390,753.76 
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4.  ผลการด านินงานตามผนพัฒนาปี 2561 
ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ560 – 31 มีนาคม 2561 ี 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนครงกำร 

ทีไลຌวสรใจ 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอยูระหวำงด ำนินกำร  

ิกันงินี 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไยังเมด ำนินกำร 

จ ำนวนครงกำร 
ทีไอนตัๅงจำยรำยกำร

฿หมทีไลຌวสรใจ 
จ ำนวนครงกำรทัๅงหมด 

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

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั
฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

1 5.26 0 0 18 94.74 0 0 19 100 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำง
พระรำชด ำร ิ 

0 0 0 0 6 100 0 0 6 100 

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

1 4.55 0 0 21 95.45 0 0 22 100 

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม 

1 20 0 0 4 80 0 0 5 100 

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

1 12.50 0 0 7 87.50 0 0 8 100 

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

7 58.33 0 0 5 41.67 0 0 12 100 

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำร
บຌำนมืองทีได ี 

5 26.32 0 0 14 73.68 0 0 19 100 

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข 

3 50 0 0 3 50 0 0 6 100 

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม 

6 46.15 0 0 7 53.85 0 0 13 100 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำน
กำรพัฒนำกำรกษตร 

0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 

รวม 25 22.32 0 0 87 77.68 0 0 112 100 

 กณฑ์ในการพิจารณา  :    ิแี  ท ำกำรปรียบทียบขຌอมูลวำมีครงกำรทีไสรใจมำกนຌอยพียง฿ด  พืไอสดง฿หຌหในถึง
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 โ561 รวม แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำรตำมผน มีทัๅงสิๅน 157  
ครงกำร จ ำนวนครงกำรทีไน ำมำตัๅงงบประมำณ จ ำนวน 112 ครงกำร  ประกอบดຌวย จ ำนวนครงกำรทีไลຌวสรใจ จ ำนวน  
25  ครงกำร คิดป็น 22.32ั  ครงกำรทีไยังเมเดຌด ำนินกำร จ ำนวน 87 ครงกำร คิดป็น 77.68ั ซึไงตำมผลกำร
ด ำนินงำนดังกลำว สดง฿หຌหในวำกำรด ำนินกำรตำมผนยังอยู฿นกณฑ์นຌอย  
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5.   การบิกจายงบประมาณปี 2561 
 

ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ560 – 31 มีนาคม 2561 ี 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ อนตัๅงจำยรำยกำร฿หม งินสะสม งินอุดหนุน รวม 

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

1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั฿น
ชีวิตละทรัพย์สิน 

23,880.00  100  0  0  0  0  0  0  23,880.00  0.32  

2.ยุทธศำสตร์กำรสำน
ตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 

47,084.08  100  0  0  0  0  0  0  47,084.08  0.64  

4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม 

45,000.00  100  0  0  0  0  0  0  45,000.00  0.61  

5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

498,000.00  100  0  0  0  0  0  0  498,000.00  6.74  

6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

472,949.68  100  0  0  0  0  0  0  472,949.68  6.40  

7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
บริหำรจัดกำรบຌำนมือง
ทีไดี  

256,379.00  100  0  0  0  0  0  0  256,379.00  3.47  

8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสำธำรณสุข 

314,975.00  100  0  0  0  0  0  0  314,975.00  4.26  

9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำสังคม 

5,732,486.00  100  0  0  0  0  0  0  5,732,486.00  77.56  

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำร
พัฒนำกำรกษตร 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

รวม 7,390,753.76  100  0  0  0  0  0  0  7,390,753.76  100.00  

 
กณฑ์฿นกำรพิจำรณำ :  น ำขຌอมูลทีไเดຌมำปรียบทียบกับงบประมำณทีไเดຌระบุเวຌ฿นผนพืไอป็นขຌอมูลทีไสดง฿หຌ 
หใน ถึงสถำนกำรณ์ทำงดຌำนกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรด ำนินงำนตำมผนฯ 
 
 สรุป  กำรบิกจำยงบประมำณ มีกำรด ำนินกำรตำมครงกำรพัฒนำ ิเมรวมคำ฿ชຌจำยประจ ำ  คำตอบทน 
ละคำวัสดุอุปกรณ์ี รวมจ ำนวนงินทีไบิกจำยทัๅงสิๅน 7,390,753.76 บำท ิเมรวมงินอุดหนุนฉพำะกิจ/งินอุดหนุน
ทัไวเปี ดังนีๅ 

- งบปกติ     จ ำนวนงิน    7,390,753.76 บำท  
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สวนทีไ 3 ผลการด านินงานตามครงการทีไเดຌรับงินอุดหนุนฉพาะกิจ ประจ าปี 2561 
 
         6. ครงการทีไเดຌรับงนิอุดหนุนฉพาะกิจ ประจ าปี โ561 
 

- เมมี   -  
 
สวนทีไ 4  ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี ดังนีๅ 
 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี  มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำก
รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆแ ครัๅงทีไ 1 ิรอบดือนมษำยนี จะ
หในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ฿นป โ5ๆแ มีทัๅงหมด 157 ครงกำร งบประมำณ  58,883,446 บำท  
ละน ำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ5ๆแ เดຌจ ำนวน  112  ครงกำร  ตัๅงงบประมำณ 30,312,540
บำท ซึไงมรีะดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรน ำครงกำรจำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจ ำป โ561  คิดป็นรຌอยละ 71.34   

 โ.  ผลกำรด ำนินงำน฿นชวงเตรมำสทีไ 1 ละ 2  ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำรตำมทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. 2561 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ 22.32ั  นืไองจำกรองบประมำณ
จำกรัฐบำลจัดสรรมำ฿หຌ 

3. ปัญหำควำมตຌองกำรของทศบำลมีจ ำนวนมำก ตงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด 
                     
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ 

1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณของ
ทศบำล 

2. รงรัดสวนรำชกำร฿นกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย ละผนกำร
ด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ ละ฿หຌรำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำงตอนืไองป็นระยะ 
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กระบวนการประมินผล 
ิOutputี 

 
 

บบทีไ  ใ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   27   มษำยน  2561              

 

สวนทีไ  โ  ยุทธศาสตร์ละครงการ 
 

3. ยุทธศาสตร์ละจ านวนครงการทีไปรากฏอยูในผนละจ านวนครงการทีไเดຌปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  โ561 
จ านวนครงการใน

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  
ิพ.ศ. 2561 – 2564ี 

ปี 2561 

จ านวนครงการทีไ
น าเปปฏิบัติ  

ิบรรจุในทศบัญญัติ 
ปี 2561ี 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน 

19 19 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  7 6 

3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 43 22 

4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม 

6 5 

5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม 
ประพณี ละกีฬำ 

10 8 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 15 12 

7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 25 19 

8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 11 6 

9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 18 13 

10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 3 2 

รวม 157 112 

ระดับผลสัมฤทธิก์ารน าครงการจากผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี  
มาบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี  

คิดป็นรຌอยละ  
         71.34 
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สวนทีไ  ใ  ผลการด านินงาน 

 
ผลการติดตามผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561 

ิ ระหวางวันทีไ  1 ตุลาคม  โ560 – 31 มีนาคม 2561 ี 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนครงการทีไปรากฏ
ในทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ปี 2561 

จ านวนครงการ 
ทีได านินการเดຌ 

1.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพยส์ิน 19 1 

2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำร ิ 6 0 

3.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน 22 1 

4.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 5 1 

5.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี  
  ละกีฬำ 

8 1 

6.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรศกึษำ 12 7 

7.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีได ี 19 5 

8.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 6 3 

9.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำสังคม 13 6 

10.ยุทธศำสตรด์ຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร 2 0 

รวม 112 25 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจายทีได านินการเดຌ  
คิดป็นรຌอยละ 22.32 

 

 
 



 49   

 
สรุป   

ผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ครัๅงทีไ 1 ิรอบดือนมษายนี 

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

แ. ผลสัมฤทธิ์ในการน าครงการจากผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีมาบรรจุลงในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

ผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ– โ5ๆ4ี มีจ ำนวน แเ ยุทธศำสตร์ จ ำนวนครงกำร฿นผนพัฒนำทຌองถิไน
สีไป ิพ.ศ. 2561 – 2564ี  ป โ561  มีจ ำนวน  157  ครงกำร น ำมำบรรจุ฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ1 จ ำนวน 112 ครงกำร 

 
ระดับผลสัมฤทธิ์฿นการน้าครงการจากผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีมาบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจ้าปี โ56แ   
คิดป็นรຌอยละ 71.34 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2561 ด านินการเดຌ 
        จำกจ ำนวน 10  ยุทธศำสตร์ ครงกำร฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย ป 2561 มีจ ำนวน 112 ครงกำร 
ด ำนินกำรเดຌ จ ำนวน 25 ครงกำร ยกตำมยุทธศำสตร์ตำง โ ดังนีๅ 
1.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 19 ครงกำร 
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ  ท ำเดຌ 0 ครงกำร จำก 6 ครงกำร 
3.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 22 ครงกำร 
4.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 5 ครงกำร 
5.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณ ีละกฬีำ ท ำเดຌ 1 ครงกำร จำก 8 ครงกำร 
6.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ท ำเดຌ 7 ครงกำร จำก 12 ครงกำร 
7.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี  ท ำเดຌ 5 ครงกำร จำก 19 ครงกำร 
8.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข ท ำเดຌ 3 ครงกำร จำก 6 ครงกำร 
9.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม ท ำเดຌ 6 ครงกำร จำก 13 ครงกำร 
10.ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร ท ำเดຌ 0 ครงกำร จำก 2 ครงกำร 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าครงการในทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ปี 2561 ด านินการเดຌ 
คิดป็นรຌอยละ 22.32 

 
3.  การบิกจายงบประมาณตามครงการ  
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี  ป 2561  ป็นงิน      58,883,446    บำท  
งบประมำณทีไตัๅงเวຌตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป ป 2561 ป็นงิน      30,312,540    บำท 
บิกจำยจริง ิเมรวมรำยจำยประจ ำ/งินอุดหนุนี    ป็นงิน      7,390,753.76  บำท 
   

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการบิกจายงบประมาณตามทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี  2561 

คิดป็นรຌอยละ 24.38 
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4. ปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวำ ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี ดังนีๅ 
 แ.  จ ำนวนครงกำรทีไบรรจุ฿นผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5ๆไี  มีจ ำนวนมำกกินเป ซึไงจำก
รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมละประมินผลผนฯ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆแ ครัๅงทีไ 1 ิรอบดือนมษำยนี จะ
หในเดຌวำครงกำร฿นผนพัฒนำทຌองถิไนสีไป ฿นป โ5ๆแ มีทัๅงหมด 157 ครงกำร งบประมำณ  58,883,446 บำท  
ละน ำมำจัดตัๅงงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. โ5ๆแ เดຌจ ำนวน  112  ครงกำร  ตัๅงงบประมำณ 30,312,540
บำท ซึไงมรีะดับผลสัมฤทธิ์฿นกำรน ำครงกำรจำกผนพัฒนำทຌองถิไนสีไปมำบรรจุลง฿นทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจ ำป โ561  คิดป็นรຌอยละ 71.34   

 โ.  ผลกำรด ำนินงำน฿นชวงเตรมำสทีไ 1 ละ 2  ระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำนินกำรครงกำรตำมทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. 2561 อยู฿นกณฑ์นຌอย คิดป็นรຌอยละ 22.32ั  นืไองจำกรองบประมำณ
จำกรัฐบำลจัดสรรมำ฿หຌ 

3. ปัญหำควำมตຌองกำรของทศบำลมีจ ำนวนมำก ตงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด 
                     
นวทางกຌเขละขຌอสนอนะ 

1. กำรบรรจุครงกำรขຌำผนพัฒนำทຌองถิไน฿นตละป ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณ
ของทศบำล 

2. รงรัดสวนรำชกำร฿นกำรบริหำรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมทศบัญญัติงบประมำณรำยจำย ละผนกำร
ด ำนินงำนทีไก ำหนดเวຌ ละ฿หຌรำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌผูຌบริหำรทรำบอยำงตอนืไองป็นระยะ 
 


