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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตําบลที่วัง

คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 ไดดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน
เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 ขอ 29 และเพื่อให
สอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาสามป สอดคลองกับปญหา ความ
ตองการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็น
ตอนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วังและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับตอไป โดยมี
รายละเอียดตามเลมรายงานนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วงั
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สวนที่ 1
บทนํา
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน อยางยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความสอดคลอง
กับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลที่วัง ใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปนที่จะตอง
มีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ
เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ถึงแมวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไม
สามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน
ใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป

-22. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วังใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการบริหารงานไดหลาย
แนวทาง ดังนี้
2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลที่วัง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา
กิจ กรรมใดไดท รั พ ยากรเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บัติ ง านอย า งมี ประสิท ธิภ าพและเพี ย งพอต อความตอ งการของ
ประชาชนหรือไม
2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม
2.3 เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
3.1 เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
3.2 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
3.3 เพื่อรูถึงความตองการทีแ่ ทจริงของประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลที่วังและแกไขไดตรงกับปญหา
ที่เกิดขึ้น
3.4 เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบ ริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-3คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุม
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและใชแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ
ภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น
และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลที่วังและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามลําดับตอไป
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน อยางยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความสอดคลอง
กับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลที่วัง ใน
ฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมี
การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ
เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถจัดวางเปนแผนผังขั้นตอนได ดังนี้
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลเทศบาล
ตําบลที่วัง

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทั่วกันอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป ทัง้ นี้ ใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวา 30 วัน

-54.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให
ลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับ
การติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อัน
เปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
5 ระเบียบ วิธีการและเครือ่ งมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
5.1 ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6
ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ซึ่ง ประกอบด ว ย สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ที่ ส ภาท อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจํ า นวนสามคน ผู แ ทนประชาคมท อ งถิ่ น ที่
ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นไว ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-65.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบในระหวางการ
ดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวข องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชใน
การติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลที่วัง ซึ่งประกอบไปดวย
การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช
จายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดําเนินโครงการ/
กิจกรรมแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลที่วังในภาพรวม ความพึงพอใจ
ของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตําบลที่วัง
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดย
คํา นึง ถึง ความเหมาะสมของแตล ะโครงการ/กิจ กรรม ทั้ง นี้ กํา หนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปน รายไตรมาส ระยะหกเดือน และ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
2) เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา
สามปและแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหาก
ไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน

-76. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง
6.1 นายมงคล ไชยฤกษ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
6.2 นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6.3 นายนิทน สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6.4 นายชํานาญ ชอบทํากิจ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
6.5 นายชุมพล คงเสง
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
6.6 นายสมเนตร กาญจนศุภางค ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังยวน
กรรมการ
6.7 นายสุจินต แรทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนชม
กรรมการ
6.8 นายสายัณห ไหมแกว
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.9 นายเชาว รัตนพันธ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.10 นางสาววนิดา เดชาฐาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
6.11 นางมาริสา เพ็ชรทอง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เลขานุการกรรมการ

สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
1. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายเรงดวนที่จะเรงดําเนินการในปแรก 13 เรื่อง คือ
1) นโยบายสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย ดวยการเสริมสราง
ความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พรอมสนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแหงชาติ ทํางานอยางอิสระ ไดรับความรวมมือทุกฝายอยางเต็มที่
โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในชวง
การชุมนุมทางการเมืองระหวางเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2553
2) เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติดปราบปรามผูมีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐอยางจริงจัง
4) แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา
น้ํามัน เชน การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเปนการชั่วคราว การดูแลราคาสินคาอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม
5) เรงฟนฟูความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
เรงแกปญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทูต
6) สงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว โดยประกาศให
ป 2554 – 2555 เปนป "มหัศจรรยไทยแลนด"
7) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน เชน การเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหง
ละ 1 ลานบาท การจัดตั้งกองทุนสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย 100 ลานบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงิน
1,000 ลานบาท ตอสถาบันการศึกษาของรัฐที่เขารวมโครงการ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการรายยอย จัดใหมี
บัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางใหเหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันหรือกาซธรรมชาติที่ใชจริง
ตอเดือน ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุเปนสวัสดิการของรัฐ เพื่อเปนคาใชจายยังชีพของผูสูงอายุ โดย
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 - 69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ป ไดรับ 700 บาท อายุ 80 89 ไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ป ขึ้นไป ไดรับเงินเดือน 1,000 บาท
ขณะเดียวกัน จัดใหมีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่ต่ํา กวา 5 แสน
บาท อยางนอย 3 ป มีการปรับโครงสรางหนี้ใหแกผูที่เปนหนี้เกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 1 ลานบาท
รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร

-98) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมี
เสถียรภาพเปนไปตามกลไกของตลาดโลกและสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมตอเกษตรกร นําระบบจํานําสินคา
เกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายได เพื่อจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พรอมผลักดัน
ราคาสินคาเกษตรที่สําคัญใหรายไดสูง โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา
9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหมีศักยภาพอยางยั่งยืน
โดยสนับสนุนใหชุมชนวิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับองคความรูสมัยใหม เพื่อ
ยกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินคา และบริหาร การเขา ถึงแหลงทุนและการตลาดทั้ง ในและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและในเมืองทองเที่ยวหลักที่เชื่อมโยง
กับการทองเที่ยว การสงออก
10) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
11) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกนักเรียน โดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนํารองระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 รวมทั้ง จัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรส ายโดยไมเสีย คา ใชจา ยในที่
สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
12) เรง รัดและผลั กดัน การปฏิรูป การเมืองที่ป ระชาชนมี สว นร วมอยา งกวา งขวางแกไ ขเพิ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 291 ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวาง
กลไกการใชอํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ นิติธรรม องคกรที่ใชอํานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยง
กับระบบและพรอมรับการตรวจสอบ โดยใหประชาชนมีสวนรวมผานการออกเสียงประชาชน
13) เรงนําสันติสุขกลับมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณในแตละพื้นที่ในการบังคับใชกฎหมาย พรอมอํานวยความยุติธรรมอยางเทาเทียม
ทั่วถึง
2. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ประกอบดวยนโยบาย 11 ดาน ดังนี้
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมัน่ คงของรัฐบาลและการตางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน

-1010) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง
มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบนั
2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ ที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3) กตัญู ตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูป ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี
11) มี ค วามเข มแข็ ง ทั้ ง ร า งกายและจิต ใจ ไม ย อมแพต อ อํา นาจฝ า ยต่ํา หรื อกิ เ ลส มี ความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
4. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

-115. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ 2556 และเปนกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางาน ที่ผานมา ซึ่ง
เดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ป 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ
เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร : “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค : 1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)
3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 1. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
3. การลดรายจาย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ

-126. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน (Vision) “นครแหงอารยธรรม นาอยูนาเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
คํานิยามวิสัยทัศน
คําจากวิสัยทัศน
นครแหงอารยธรรม

หมายถึง
นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยูรวมกันอยาง
เอื้ออาทร มีแหลง บมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ
และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอยางยาวนาน

นาอยูนาเที่ยว

เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสงเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงโครงขายถนนให
ไดมาตรฐาน สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝงความ
เปนเจาบานที่ดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เปนเมืองนาเที่ยว

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน

นครแหงการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม
มุงเนนการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูบริโภค
และนํานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการ
ดานโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรือ่ ง ดิน น้ํา และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทํากิน การจัดการดานการสงเสริมการผลิตพืช
สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองคกร
เกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm การวางแผนการผลิต
การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร ที่มีความยัง่ ยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจ และการประยุกตใชนวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนา พรอมทั้ง สนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด สูการพัฒนาการเกษตรที่
ยั่งยืนของจังหวัด โดยคํานึงถึงความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางดาน
สิ่งแวดลอม และความยั่งยืนทางดานสังคมของจังหวัด

-13(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข นาเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต
(3) เปาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective)
1. เพิ่มรายไดจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเทีย่ ว โดยควบคูกับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง
(4) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
2. พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาเทศบาลใหมีความสวยงามเจริญเติบโตอยางมีระเบียบ มีการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคต มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย สงเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีที่โลงเวนวาง มีสวนสาธารณะ
มีที่พักผอนหยอนใจ การดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่งดงาม จากเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลที่วัง จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลที่วัง
7.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1) แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้าํ และ
บํารุงรักษาคูคลอง
2) แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค
3) แนวทางพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
4) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
7.2 ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
1) แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
7.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิน่
1) แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

-14ทองถิ่น

2) แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปญ
 ญา

7.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
1) แนวทางสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
2) แนวทางสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
7.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) แนวทางสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) แนวทางการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
7.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง บริหาร
1) แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2) แนวทางสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) แนวทางการเพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
4) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

8. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคในการพัฒนาเทศบาล
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง
เทศบาลตําบลที่วัง ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“เขาใจ เขาถึง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
นําพาสูบริหารบานเมืองที่ด”ี
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง
1. สรา งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหไ ดมาตรฐานและเพีย งพอตอความตองการของ
ประชาชน
2. สงเสริมดานการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการทองเที่ยว นันทนาการ
และกีฬา
3. สงเสริมสุขภาพและบริการดานสาธารณสุข
4. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
5.1 ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพเสริม ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและ
แกปญหาความยากจน
5.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งและจัดใหมี
สวัสดิการสังคม
5.3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

-156. สรา งระบบการกํา จัดขยะมูล ฝอย สิ่ง ปฏิกูล และคุมครองดูแลรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติพัฒนา
สิ่งแวดลอม และภูมิทัศนเมือง
7. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจัดการที่ดี มีความโปรงใส สงเสริม
สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
เปามุงหมาย/เปาประสงค เพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลที่วัง
1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ดานใหเกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาดานทองเที่ยวและการกีฬารวมทั้งปลูกฝงใหประชาชนอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถวนหนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
9. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เมื่อวัน ที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยมีโ ครงการบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 70 โครงการ งบประมาณ 48,948,860 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
5. การพัฒนาดานสิง่ แวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
รวม

จํานวนโครงการ
11
1
22
12
2
22
70

จํานวนงบประมาณ
16,478,043
30,000
12,237,060
13,363,500
170,000
6,671,257
48,949,860

-1610. คําแถลงนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง
เรียน ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังทุกทาน
ตามที่เทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลที่วัง แทนตําแหนง
ที่วางใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลที่วังเมื่อ วันที่ 4 พฤกษาคม 2557 และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลที่วังไดมอบความไววางใจให กระผมนายเชาวลิต เจริญพงศ เปนนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลที่วัง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 สัตต
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 กําหนดใหนายกเทศมนตรี ดํารง
ตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และเพื่อเปนไปตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
นายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง กระผม
นายเชาวลิต เจริญพงศ จึงไดกําหนดนโยบายบริหารงานราชการใน 4 ปขางหนา ของเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อ
นําเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังไดรับทราบถึงเจตนารมณภายใตสโลแกนที่วา
เข า ใจ เข า ถึ ง พั ฒ นาคน พั ฒ นาชุ ม ชน ส ง เสริ ม การศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลที่วัง บรรลุผลสําเร็จและเกิดผลประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชนและสวนรวม
โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและคํานึกถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ตลอดจนกรอบหนาที่ความรับผิดชอบตอเทศบาลจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. ดานบริหารการเมืองการจัดการ
ดวยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลตําบลที่วังดูแลผลประโยชนของประชาชน และประชาชนตอง
ประทับใจกับการใหบริการตามภารกิจ และหนา ที่ดัง นั้นการบริหารการเมืองการจัดการโดยมุง เนนความ
สะดวกสบายและความรวดเร็ว ในดานการบริหารแกประชาชน โดยการแยกบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนระหวาง
ขาราชการฝายการเมืองและขาราชการประจํา ซึ่งขาราชการฝายการเมืองจะเปนผูกําหนดนโยบายและวาง
ยุทธศาสตรหลักการบริหาร สวนขาราชการฝายประจําเปนผูนํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวไปปฏิบัติให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมีคุณภาพและมีการประเมินผลงาน
2. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ถนน จะมีการสํารวจทุกเสนทางของชุมชนเพื่อปรับปรุง ซอมแซม กอสรางถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต รวมถึงการควบคุมดูแลการกอสรางใหมีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมาอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
2.2 ไฟฟา ขยายเขตไฟฟาใหมีใชตามระบบทุกครัวเรือนและขยายไฟฟาเขตสาธารณะให
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของทุกชุมชน
2.3 การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน สวนที่เปนประปา
หมูบานจะปรับปรุงดูแลใหสามารถใชงานได
2.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ําไดดีเพื่อปองกันการเกิดอุทกภัย
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.1 สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมของชุมชน
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ที่เกี่ยวของ

3.2 สนับสนุนการออมทรัพยและสหกรณที่มีอยูใหเขมแข็งทางดานเงินทุน
3.3 ประสานงานผลักดันการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินที่ตกคาง
3.4 พัฒนาพื้นที่ริมทางหลวงเปนรานคาชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับหนวยงาน
3.5 สนับสนุนเงินผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
3.6 เปดโอกาสใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นการเรียนรู การเมืองการทองถิ่น

4. ดานการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ขยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมทุกชุมชน
4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน
4.3 สนับสนุนใหมีหองสมุดประชาชน
4.4 จัดตัง้ ศูนยเรียนรูคอมพิวเตอรและศูนยอินเตอรเน็ตประจําตําบล
4.5 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาเฉพาะดาน
4.6 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหวางชุมชนและโรงเรียน
4.7 สงเสริมสนับสนุนงานประเพณีทองถิ่น ทุกชุมชน
5. ดานการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.2 สงเสริมความรูขั้นพื้นฐานในการปองกันโรคราย
5.3 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทยกับสถานพยาบาลของตําบล
5.4 สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาส ผูสงู อายุ คนพิการ เด็กเยาวชนและสตรี
5.5 จัดโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจ สุขภาพประจําป เทศบาลพบประชาชน
5.6 จัดใหมโี รงฆาสัตวของเทศบาลในชุมชน
5.7 จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
6. ดานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
6.1 สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 สนับสนุนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)รวมกับเจาหนาที่ของรัฐ ตัง้ ชุด
ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของชุมชน
6.3 สงเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก
เจาหนาที่ตํารวจที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่
6.4 จัดตัง้ ชุมชนเขมแข็งปองกันยาเสพติด ศูนยบําบัดผูต ิดยาเสพติด
7. นโยบายดานอื่นๆ
7.1 ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล

-18เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วังและผูเขารวมประชุมที่เคารพ
นโยบายนี้ เป น เพี ย งสว นหนึ่ ง ของแนวคิ ด ในการทํ า งานเพื่ อ ไปสู จุ ดหมายของการพัฒ นาในทุ กๆด า นโดย
กําหนดใหเปนสวนกลางการพัฒนาตําบล
การกํ า หนดนโยบาย การบริ ห ารงานราชการของนายกเทศมนตรี ต ามที่ ก ล า วมานี้ ก ระผม
นายเชาวลิต เจริญ พงศ ขอใหความเชื่อมั่นจะบริหารงานราชการอยา งเต็มที่ และใหเกิดผลประโยชนใ ห
มากที่สุด

ขอขอบคุณ
นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
11. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลตําบลที่วัง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 76 โครงการ จํานวน
48,949,860 บาท ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
งบประมาณ
งบประมาณ
แนวทาง/โครงการ
ที่ตั้งไว
ที่เบิกจาย
1. แนวทางกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ํา พนังกั้นน้ํา และบํารุงรักษาคูคลอง
1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานซอยนางพริ้ม
294,000
294,000
เสียงหวาน หมูท ี่ 4
1.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในบาน303,000
303,000
บานนายสมเกียรติ พวงรัตน หมูที่ 5
1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก หมูที่ 8
487,000
485,000
1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายทวีกลุ
723,000
499,414
รักษยศ หมูที่ 4
1.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยายเจียน
1,759,000
1,754,000
หมูที่ 8
1.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
681,043
681,043
หนองปลิง หมูที่ 5
1.7 โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน หมูที่ 9 (บานบอสองลูก)
205,000
205,000
1.8 โครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางสายกางปลา ซอย 3 หมูที่ 3
551,000
324,690
1.9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนมวง-ไรเหนือ หมูที่ 6
2,052,000
2,052,000

-19แนวทาง/โครงการ
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนรัก หมูที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วงั -ถ้ําใหญ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบานหัวนา-ควนพล หมูที่ 3
โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสม หมูที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายควนอิฐเขาโร หมูที่ 1-11
1.15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน
เภาลาย-คลองทราย (หนาบานผูใหญประภาส มหาสุข) หมูที่ 11
1.16 โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนนสาย 403 เกา หมูที่ 1
รวม
รวมทั้งสิ้น
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค - บริโภค
1.1 โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน หมูที่ 9 (บานบอสองลูก)
1.2 โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนนสาย 403 (สายเกา) หมูที่ 1
1.3 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 1
1.4 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสายไสเพชรทอง หมูที่ 9
1.5 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคสายบนควนหมูที่ 6
1.6 โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคสายผานหนาวัด
ควนชม หมูที่ 5-หมูที่ 9
รวม
รวมทั้งสิ้น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟา
1.1
ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะในพื้นที่ตําบลที่วัง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและทองเที่ยว
แนวทาง/โครงการ
1

แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
รวม
2. แนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
2.1 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแหลงทองเที่ยว
รวม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
1,233,000
3,387,000
1,423,000
300,000
6,400,000

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
700,000
3,387,000
1,067,000
300,000
6,180,000

2,876,000

2,875,000

4,066,000

4,047,000

26,740,043
26,740,043

24,696,073
24,696,073

205,000
4,066,000
2,191,000
171,702
649,282
5,930,432

205,000
4,047,000
1,261,180
171,000
467,000
5,910,000

13,213,416
13,213,416

12,061,180
12,061,180

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
-

-

ไมใชงบประมาณ
-

-

-203. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทาง/โครงการ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาวัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
คาสาธารณูปโภค
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อุดหนุนโรงเรียนบานวังยวน
อุดหนุนโรงเรียนบานกางปลา
อุดหนุนโรงเรียนบานชายคลอง
อุดหนุนโรงเรียนวัดควนชม
อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
รวม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

7,184,000.00
3,464,060.00

6,576,000.00
2,380,037.54

608,000.00
20,000.00
15,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00

96,000.00
20,000.00
15,000.00
50,000.00
22,300.00
27,025.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
2,113,269.00
12,029,631.54

11,671,060.00

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทาง/โครงการ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

แนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ
โครงการสนับสนับเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานเสพติดเทศบาลที่วงั คัพ
รวม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

400,000.00
400,000.00

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
11,844,600.00
2,404,800.00
120,000.00
154,114.00
274,114.00

-21แนวทาง/โครงการ
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แนวทางการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
โครงการสนับสนุนงานระบบหลักประกันประกันสุขภาพแหงชาติ
โครงการอุดหนุนอาสมัครสาธารณสุข
โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมตดิ ตอ
โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคติดตออื่นๆ
โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลทีว่ ัง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
300,000.00
165,000.00

465,000.00
865,000.00

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
300,000.00
165,000.00
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
465,000.00
739,114.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทาง/โครงการ
1. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลที่วงั
รวม
2. แนวทางการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ใหมีความสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย
โครงการจัดรณรงคลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด
โครงการกลบฝงขยะมูลฝอย
โครงการกําจัดสิ่งปฏิกูล

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
ไมใช
งบประมาณ
-

ไมใช
งบประมาณ
525,300.00
ไมใช
งบประมาณ
525,300.00
525,300.00

-226. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและขอมูลขาวสาร
แนวทาง/โครงการ
1.
1.1
รวม
2.
2.1

แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนาประชาคม
แนวทางการสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน

รวม
3. แนวทางการเพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน
3.1 โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร (วารสาร
รายงานประจําป)
3.2 โครงการประชาสัมพันธผานทาง web site www.tiwang.go.th
,เฟซบุค และศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทีว่ ัง
รวม
4. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.1 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบ ริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง
4.2 โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันทองถิ่นไทย
4.3 โครงการจัดซื้อ/เชาครุภัณฑยานพาหนะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
4.4 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
- เกาอี้ทํางาน
- โตะทํางาน
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องคอมพิวเตอร
- เครื่องพิมพ
- เครื่องสํารองไฟฟา
- วัสดุสาํ นักงาน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจาย

50,000.00
50,000.00

16,976.00
16,976.00

100,000.00

88,146.00

100,000.00

88,146.00

109,000.00

108,225.00

7,000.00

7,000.00

116,000.00

108,225.00

50,000.00

43,280.00

20,000.00
1,505,900.00

1,000.00
1,279,000.00

4,900.00
15,800.00
44,000.00
102,000.00
21,000.00
12,400.00
390,000.00

3,800.00
9,600.00
41,500.00
98,220.00
19,800.00
12,000.00
343,934.00

-23แนวทาง/โครงการ
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
4.5 โครงการจัดการเลือกตัง้
4.6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
315,000.00
203,260.00
140,000.00
900,000.00
150,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
4,084,260.00
4,350,260.00

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
298,716.00
167,885.00
31,900.00
600,513.40
135,610.00
28,540.00
3,000.00
2,880.00
42,300.00
3,163,478.40
3,376,825.40

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม

เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
เบี้ยยังชีพผูพิการ
ประกันสังคมครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เงินเดือนครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
คาจางชั่วคราวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
(กอสรางลานกีฬา ม.5)

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
เสร็จแลว ดําเนินการ ดําเนินการ




งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป

11,928,000
2,089,300

11,352,600
1,979,300



18,420

18,420



1,068,660

1,068,660



109,100

109,100



1,500,000

1,086,000

รวมทั้งสิ้น

16,713,480

15,564,080

สวนที่ 3
ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ขอ 29 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถ
นําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ไดตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินคุณภาพแผนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559–2561) ของเทศบาลตําบลที่วัง
เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ สรุปไดดังนี้
1. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 -2561)
1.1 เทศบาลตําบลที่วงั ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
1.2 เทศบาลตําบลที่วงั สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ 50 ของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดจริงในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผา นมา ดังนี้
การดําเนินงาน
จํานวนโครงการ
รอยละ

แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
สามป
2558
2558
105
84
80.00

ดําเนิน
การ
ไดจริง
70
66.67

แผนพัฒนา
สามป
2559
151
-

เทศบัญญัติ
2559
76
50.33

ดําเนิน
การ
ไดจริง
69
92.00

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) เฉพาะป 2559 มีจาํ นวน
โครงการ/กิจกรรมมากกวาป พ.ศ. 2558 สาเหตุเนื่องมาจาก
1) โครงการ/กิจกรรมเดิมที่ประชาคมไดทบทวนแลวใหคงไว
2) โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมไดเสนอขึ้นมาใหมมีจํานวนมากขึ้น
3) เทศบาลมีรายรับในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากกวาปที่ผานมา
2. ปญหาและอุปสรรคของเทศบาล
2.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาล มีดังนี้
ปญหา
1) เทศบาลตําบลที่วังไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป
ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด
2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญ
 หาทีจ่ ะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
3) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก

-25อุปสรรค
1) เทศบาลตําบลที่วงั มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
2.1 ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดงั นี้
ปญหา
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
3) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
อุปสรรค
1) เทศบาลตํา บลที่วัง มีง บประมาณไมเพียงพอตอการดํา เนินงานแกไ ขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
3) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม
3. ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลที่วัง มีระดับความสําเร็จทีส่ ามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
3.1 การดําเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
5) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด เชน
การแกไขปญหาเรื่องขยะ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป
3.2 การบริการประชาชน
1) ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี

-262)
รวดเร็วและถูกตอง
3)
4)
5)

ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
ในการบริการของเทศบาล
เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล

จากขอเสนอแนะดังกลาว หากเทศบาลตําบลที่วังสามารถดํา สามารถดําเนินการได จะสง ผลให
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด


ภาคผนวก

