
คคคำนคคำ

ด ด้วยระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข ด้อ ๒๙  ระเบบียบ
กระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครอง
สว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๑๓ และ  ข ด้อ ๑๔ และ
ระเบบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ 3 ) พ.ศ.2561 ข ด้อ 13 ได ด้กทาหนดให ด้มบี
การดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครอง
สว่วนท ด้องถถถิ่น  โดยคณะกรรมการตถดตามและประเมถนแผนพจัฒนามบีหน ด้าทบีถิ่
ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถถถิ่น                            ซ ซถิ่งคณะกรรมการจะต ด้องดทาเนถนการ
กทาหนดแนวทาง  วถธบีการในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  
ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเหห็นซซถิ่งได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อผผ ด้บรถหาร
ท ด้องถถถิ่น  เพพถิ่อให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอตว่อสภาท ด้องถถถิ่น  และคณะ
กรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้งประกาศผลการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายในสถบห ด้า
วจันนจับแตว่วจันรายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถดประกาศ
ไว ด้เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละหนซถิ่งครจั ทั้ง
ภายในเดพอนธจันวาคมของททุกปบี     

ดจังนจั ทั้น เพพถิ่อให ด้เปห็ นไปตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยดจังกลว่าว  
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาลตทาบล
วาปบีปททุม   จซงได ด้ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาล
ตทาบลวาปบีปททุม ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ครจั ทั้งทบีถิ่ 1  (ระหวว่าง
เดพอนตทุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถซง มบีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ขซทั้น เพพถิ่อรายงาน
และเสนอความเหห็นทบีถิ่ได ด้จากการตถดตามให ด้นายกเทศมนตรบีทราบ  คณะ
กรรมการหวจังเปห็ นอยว่างยถถิ่งวว่ารายงานผลการตถดตามฉบจับนบีทั้จะเปห็ น
ประโยชนค์ในการพจัฒนาเทศบาล  สามารถแก ด้ไขปจัญหาให ด้กจับประชาชน
ได ด้  และประชาชนเกถดความพซงพอใจสผงสทุด  

 

คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผล       
                                                                              แผน

พจัฒนาเทศบาลตทาบลวาปบีปททุม
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 ประกาศเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรรื่อง  รายงานผลการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบล

วาปปีปททุม
ปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2  ครพั รั้งทปีรื่ 1
....................................

ด ด้วยคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาล
ตตาบลวาปปีปททุม ได ด้ดตาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาล
ตตาบลวาปปีปททุม  ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครพั รั้งทปีรื่ 1  รอบเดรอน
เมษายน  (ระหวว่างเดรอนตทุลาคม พ.ศ.2561 – เดรอนมปีนาคม พ.ศ.2562) 

ตามระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด ด้วยการจพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถติรื่น (ฉบพับทปีรื่ 3 ) พ.ศ.๒๕ 61 ข ด้อ ๑ 2 (๓) ทพั รั้งนปีรั้  ได ด้นตา
ข ด้อมมูลในระบบสารสนเทศเพรรื่อการวางแผนขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถติรื่น 
(e-plan ) มาใช ด้ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบล
วาปปีปททุม ดพังกลว่าวด ด้วย  โดยคณะกรรมการได ด้ดตาเนตินการตติดตามรายงานและ
เสนอความเหห็นซซรื่งได ด้จากการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาตว่อนายก
เทศมนตรปีตตาบลวาปปีปททุม  และนายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปีปททุมเสนอตว่อสภา
เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม และคณะกรรมการพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  
เปห็ นทปีรื่เรปียบร ด้อยแล ด้ว

                ดพังนพั รั้น  เพรรื่อเปห็ นการเผยแพรว่ข ด้อมมูลขว่าวสารของทางราชการ  
เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  จซงประกาศรายงานผลการตติดตามและประเมตินผล
แผนพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  ประจตาปปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

ครพั รั้งทปีรื่ 1  รอบเดรอนเมษายน  ( ระหวว่างเดรอนตทุลาคม 2561 – เดรอนมปีนาคม
2562 )   ให ด้ประชาชนทพัรื่วไปได ด้รพับทราบ 

      จซงประกาศให ด้ทราบโดยทพัรื่วกพัน

         ประกาศ  ณ  วพันทปีรื่     27   พฤษภาคม   ๒๕๖ 2   

          (นายประภาส   กติจจตินดาโอภาส)

                                          นายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปีปททุม





สสวนททที่  ๑

ตามพระราชบบัญญบัตติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก ก้ไขเพติพิ่มเตติมถถึง 
ฉบบับททพิ่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบบัญญบัตติกกาหนดแผนและขบั ขั้นตอนการกระ
จายอกานาจให ก้แกก่องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สก่งผลให ก้
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นมทบทบาทและอกานาจหน ก้าททพิ่ตก่างๆ เพติพิ่มมากขถึขั้น 
ทบั ขั้งในด ก้านโครงสร ก้างพพขั้นฐาน ด ก้านงานสก่งเสรติมคคุณภาพชทวติต ด ก้านการจบัด
ระเบทยบชคุมชน/สบังคม และการรบักษาความสงบเรทยบร ก้อย ด ก้านการวางแผน 
การสก่งเสรติมการลงทคุนพาณติชยกรรม และการทก่องเททพิ่ยว  ด ก้านการบรติหาร
จบัดการ และการอนคุรบักษค์ทรบัพยากรธรรมชาตติ  ส ติพิ่งแวดล ก้อม และด ก้านศติลป
วบัฒนธรรม จารทตประเพณท และภภูมติปบัญญาท ก้องถติพิ่น แม ก้วก่าองคค์กรปกครองสก่วน
ท ก้องถติพิ่นจะมทอกานาจหน ก้าททพิ่เพติพิ่มมากขถึขั้น แตก่องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นสก่วน
ใหญก่ยบังคงมททรบัพยากรจกากบัด ทบั ขั้งทรบัพยากรบคุคคล งบประมาณ และวบัสดคุ
อคุปกรณค์  เพพพิ่อให ก้การดกาเนตินงานขององคค์กรเปป็ นไปอยก่างมทประส ติทธติภาพและ
ประสติทธติผลมทความโปรก่งใส และเกติดประโยชนค์สภูงสคุดแกก่ท ก้องถติพิ่นของตน  จถึง
กกาหนดให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น  มทหนน้าททที่จ จัดททาแผนพ จัฒนาทน้อง
ถถที่น  อบันเปป็ นเครพพิ่องมพอททพิ่สกาคบัญประการหนถึพิ่งททพิ่จะให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้อง
ถติพิ่นสามารถดกาเนตินงานได ก้ตามเปก้าหมายททพิ่วางไว ก้  จถึงจกาเปป็ นต ก้องมทการ
กกาหนดแผนพบัฒนาททพิ่สามารถตอบสนองตก่อการทกางานเพพพิ่อพบัฒนาท ก้องถติพิ่น
และสามารถบก่งชทขั้ความสกาเรป็จของแผนได ก้ด ก้วยเหตคุผลททพิ่มทการวางแผนมท
ความสกาคบัญ ๕ ประการคพอ 

๑)  เปป็ นการลดความไมก่แนก่นอนและปบัญหาความยคุก่งยากซบับซ ก้อนททพิ่จะ
เกติดขถึขั้นในอนาคต 

๒)  ทกาให ก้เกติดการยอมรบับแนวความคติดใหมกๆ่  เข ก้ามาในองคค์กร 
๓)  ทกาให ก้การดกาเนตินการขององคค์กรบรรลคุเปก้าหมายททพิ่ปรารถนา 
๔)  เปป็ นการลดความสภูญเปลก่าของหนก่วยงานททพิ่ซกขั้าซ ก้อน และ 
๕)  ทกาให ก้เกติดความแจก่มชบัดในการดกาเนตินงาน 

ดบังนบั ขั้น  การวางแผนคพอ  ความพยายามททพิ่เปป็ นระบบ (System 

attempt) เพพพิ่อตบัดสตินใจเลพอกแนวทางปฏติบบัตติททพิ่ดทททพิ่สคุดสกาหรบับอนาคต  เพพพิ่อ
ให ก้องคค์การบรรลคุผลททพิ่ปรารถนา จากททพิ่กลก่าวมาข ก้างต ก้น แม ก้วก่าองคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นจะมทแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นททพิ่ดทเทก่าไรกป็ตาม แตก่หากไมก่
สามารถบก่งชทขั้ถถึงผลการดกาเนตินงานททพิ่เกติดขถึขั้นได ก้  กป็ไมก่สามารถททพิ่จะบก่งบอก
ความสกาเรป็จของแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นได ก้  “ระบบตถดตาม” จถึงเปป็ นเครพพิ่องมพอ
สกาคบัญททพิ่ชก่วยในการปรบับปรคุงประสติทธติภาพในการดกาเนตินงาน รวมถถึง “ระบบ
ประเมถนผล” ททพิ่คอยเปป็ นตบัวบก่งชทขั้วก่า ผลจากการดกาเนตินงานเปป็ นไปตามหรพอ
บรรลคุตามเปก้าหมายหรพอไมก่อยก่างไร เพพพิ่อนกาข ก้อมภูลดบังกลก่าวมาใช ก้ในการ
ปรบับปรคุง แก ก้ไข ขยายขอบเขต หรพอแม ก้แตก่ยคุตติการดกาเนตินงาน  

 
บทนทา

 
บทนทา



การตติดตามและการประเมตินผลถพอได ก้วก่าเปป็ นเครพพิ่องมพอททพิ่จกาเปป็ นในการ
ปรบับปรคุงประสติทธติภาพของโครงการททพิ่ดกาเนตินการอยภูก่โดยททพิ่ “การตถดตาม” 
(monitoring) หมายถถึง กติจกรรมภายในโครงการซถึพิ่งถภูกออกแบบมา เพพพิ่อ
ให ก้ข ก้อมภูลปก้อนกลบับ (feedback) เกทพิ่ยวกบับการดกาเนตินงานโครงการ ปบัญหา
ททพิ่กกาลบังเผชติญอยภูก่และประสติทธติภาพของวติธทการดกาเนตินงาน หากไมก่มทระบบ
ตติดตามของโครงการแล ก้ว ยก่อมสก่งผลให ก้เกติดความลก่าช ก้าในการดกาเนตินงาน
ให ก้ลคุลก่วง คก่าใช ก้จก่ายโครงการสภูงเกตินกวก่าททพิ่กกาหนดไว ก้ กลคุก่มเปก้าหมายหลบัก
ของโครงการไมก่ได ก้รบับประโยชนค์หรพอได ก้รบับน ก้อยกวก่าททพิ่ควรจะเปป็ น เกติดปบัญหา
ในการควบคคุมคคุณภาพของการดกาเนตินงานเสทยเวลาในการตรวจสอบความ
ขบัดแย ก้งในการปฏติบบัตติงานภายในหนก่วยงานหรพอระหวก่างหนก่วยงานกบับกลคุก่ม
เปก้าหมายททพิ่ได ก้รบับประโยชนค์จากโครงการ

ในทางตรง...

ในทางตรงกบันข ก้ามหากโครงการมทระบบตติดตามททพิ่ดทแล ก้ว จะกก่อให ก้เกติด
ประสติทธติภาพในการใช ก้ต ก้นทคุน (cost-effective) ดกาเนตินงานด ก้านตก่างๆ  
เปป็ นการให ก้ข ก้อมภูลปก้อนกลบับเกทพิ่ยวกบับการบรรลคุเปก้าหมายของโครงการตก่างๆ  
การระบคุปบัญหาททพิ่เกติดขถึขั้นในโครงการและการเสนอทางแก ก้ปบัญหา  การ
ตติดตามดภูความสามารถในการเข ก้าถถึงโครงการของกลคุก่มเปก้าหมาย  การ
ตติดตามดภูประสติทธติภาพในการดกาเนตินงานของสก่วนตก่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวติธทการปรบับปรคุงการดกาเนตินงานโดยสก่วนใหญก่แล ก้วผภู ก้บรติหารโครงการ
มบักจะไมก่ให ก้ความสกาคบัญกบับการวางระบบตติดตามโครงการ เนพพิ่องจากวก่าเปป็ น
สติพิ่งททพิ่ต ก้องใช ก้เทคนติคเชติงวติชาการคก่อนข ก้างสภูง จถึงปลก่อยให ก้เปป็ นหน ก้าททพิ่ของ
หนก่วยงานระดบับสภูงกวก่าเปป็ นผภู ก้ดกาเนตินการ นอกจากนทขั้ยบังเสทยคก่าใช ก้จก่ายสภูง และ
กก่อให ก้เกติดความยคุก่งยากซบับซ ก้อนในทางปฏติบบัตติ อยก่างไรกป็ตามในความเปป็ นจรติง
แล ก้วขถึขั้นอยภูก่กบับความจกาเปป็ นและทรบัพยากรททพิ่มทอยภูก่ในแตก่ละโครงการ เพราะ
ฉะนบั ขั้นจะเหป็นได ก้วก่าการวางระบบตติดตามไมก่จกาเปป็ นททพิ่จะต ก้องแบกรบับภาระ
ต ก้นทคุนททพิ่สภูงหรพอมทความซบับซ ก้อนแตก่อยก่างใด บางโครงการมทระบบตติดตามททพิ่
อาศบัยพนบักงาน ชบัพิ่วคราว (part-time) เพทยงคนเดทยว โดยมทหน ก้าททพิ่จบัดทกา
รายงานการตติดตามประจกาไตรมาส หรพอในบางโครงการอาศบัยพนบักงานเตป็ม
เวลา (full-time)  เพทยงจกานวนหนถึพิ่งททพิ่มทความเชทพิ่ยวชาญในการทกาการ
ศถึกษาตติดตามเพพพิ่อจะเลพอกใช ก้วติธทตติดตามททพิ่กก่อให ก้เกติดประสติทธติภาพในการใช ก้
ต ก้นทคุนสภูงสคุดในสก่วนของ “การประเมถนผล” นบั ขั้น เปป็ นสติพิ่งหนถึพิ่งททพิ่จกาเปป็ น
สกาหรบับการดกาเนตินการเชก่นเดทยวกบับการตติดตาม เพราะผลททพิ่ได ก้จากการ
ประเมตินจะใช ก้ในการปรบับปรคุง แก ก้ไข การขยายขอบเขต หรพอการยคุตติการ
ดกาเนตินการซถึพิ่งขถึขั้นอยภูก่กบับวบัตถคุประสงคค์ของการประเมติน การประเมตินผลแผน
งานจถึงเปป็ นสติพิ่งททพิ่จะบก่งชทขั้วก่าแผนงานททพิ่กกาหนดไว ก้ได ก้มทการปฏติบบัตติหรพอไมก่ 
อยก่างไร อบันเปป็ นตบัวชทขั้วบัดวก่าแผนหรพอโครงการททพิ่ได ก้ดกาเนตินการไปแล ก้วนบั ขั้นให ก้
ผลเปป็ นอยก่างไร นกาไปสภูก่ความสกาเรป็จตามแผนงานททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่ อทกทบั ขั้ง
การตติดตามและประเมตินผลยบังเปป็ นการตรวจสอบดภูวก่ามทความสอดคล ก้องกบับ
การใช ก้ทรบัพยากร (งบประมาณ) เพทยงใด ซถึพิ่งผลททพิ่ได ก้จากการตติดตามและ



ประเมตินผลถพอเปป็ นข ก้อมภูลย ก้อนกลบับ (feedback) ททพิ่สามารถนกาไปในการ
ปรบับปรคุงและการตบัดสตินใจตก่อไป นอกจากนทขั้การประเมตินผลยบังถพอเปป็ นกระ
บวนการตบัดสตินคคุณคก่าและการตบัดสตินใจอยก่างมทหลบักเกณฑค์โดยใช ก้ข ก้อมภูลททพิ่
เกป็บรวบรวม 

ดบังนบั ขั้นแล ก้วการตติดตามและประเมตินผลจถึงเปป็ นกลไกในการตรวจสอบ
การทกางานขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเพพพิ่อให ก้เกติดความโปรก่งใส เปป็ น
เขป็มทติศททพิ่จะชทขั้ได ก้วก่าการพบัฒนาท ก้องถติพิ่นจะไปในทติศทางใด  จะดกาเนตินการตก่อ
หรพอยคุตติโครงการตก่างๆ  เปป็ นกลไกของการขบับเคลพพิ่อนเสรติมสร ก้างระบอบ
ประชาธติปไตยในท ก้องถติพิ่น  เพราะวก่าการดกาเนตินการใดๆ  ของหนก่วยงานหรพอ
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเมพพิ่อมทการประเมตินผลในสติพิ่งททพิ่วางแผนไว ก้แล ก้ว
และททพิ่ได ก้จบัดทกาเปป็ นงบประมาณรายจก่ายได ก้รบับการตรวจตติดตามโดยคณะ
กรรมการททพิ่ถภูกจบัดตบั ขั้งขถึขั้นกป็ตามหรพอจากการตติดตามการประเมตินผลโดยหนก่วย
งานภาครบัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสบังคม  สมาชติกสภาท ก้องถติพิ่น  
ประชาชนในท ก้องถติพิ่นล ก้วนเปป็ นกระบวนการมทสก่วนรก่วมเพพพิ่อให ก้เกติดความ
โปรก่งใส  เปป็ นกระบวนการททพิ่บอกถถึงการบรรลคุเปก้าหมายขององคค์กรปกครอง
สก่วนท ก้องถติพิ่น  ซถึพิ่งอาจจะเปป็ นผลผลติต  การบรติการหรพอความพถึงพอใจซถึพิ่งเกติด
จากกระบวนการวางแผน        ซถึพิ่งประกอบไปด ก้วย แผนยคุทธศาสตรค์การ
พบัฒนา  การวางแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น 

จากเหตคุผลดบังกลก่าว  เทศบาลตกาบลวาปทปทคุม  จถึงต ก้องการดกาเนตินการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบลวาปทปทคุม  ประจกา
ปทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบั ขั้งททพิ่ ๑ (ระหวก่างเดพอนตคุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถถึง  มทนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวก่าด ก้วยการจบัด
ทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข ก้อ
๒๙  ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ก้อ ๑๓ และ  ข ก้อ ๑๔ และ
(ฉบบับททพิ่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข ก้อ ๑๒     โดยคณะกรรมการตติดตามและประเมติน
ผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  จะต ก้องดกาเนตินการ  

1)กกาหนด...

(๑)  กกาหนดแนวทาง  วติธทการในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  
(๒) ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  (๓)  รายงานผลและ
เสนอความเหป็นซถึพิ่งได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาตก่อผภู ก้
บรติหารท ก้องถติพิ่น เพพพิ่อให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอตก่อสภาท ก้องถติพิ่น  และคณะ
กรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมทบั ขั้งประกาศผลการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบในททพิ่เปติดเผยภายในสติบห ก้าวบันนบับ
แตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศไว ก้เปป็ น
ระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสติบวบันโดยอยก่างน ก้อยปทละหนถึพิ่งครบั ขั้งภายในเดพอน
ธบันวาคมของทคุกปท   

 



ดบังนบั ขั้น  เพพพิ่อให ก้การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล
ตกาบลวาปทปทคุม  เปป็ นไปด ก้วยความถภูกต ก้องตามระเบทยบดบังกลก่าว  คณะ
กรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาเทศบาลตกาบลวาปทปทคุม    จถึง
ได ก้ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบล
วาปทปทคุม  ประจกาปทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     ครบั ขั้งททพิ่  ๑  (ระหวก่างเดพอน 
ตคุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถถึง มทนาคม ๒๕๖๒) ขถึขั้น  โดยมทรายละเอทยดดบังนทขั้ 

เปป็ นการประเมตินประสติทธติภาพประสติทธติผลของการดกาเนตินโครงการ  
กติจกรรม  ซถึพิ่งเปป็ นการประเมตินทบั ขั้งแผนงาน  นโยบายขององคค์กรและประเมติน
ผลการปฏติบบัตติงานของบคุคคลในองคค์กรวก่าแผนยคุทศาสตรค์และแนวทางททพิ่ถภูก
กกาหนดไว ก้ในรภูปแบบของแผนนบั ขั้นดกาเนตินการบรรลคุวบัตถคุประสงคค์จรติงหรพอไมก่  
สนองตอบตก่อความต ก้องการของประชาชนหรพอผภู ก้ททพิ่มทสก่วนได ก้เสทยทคุกฝก่ ายหรพอ
ไมก่  การตติดตามและประเมตินผลนทขั้ไมก่ใชก่การตรวจสอบเพพพิ่อการจบับผติด  แตก่
เปป็ นเครพพิ่องมพอทดสอบผลการทกางานเพพพิ่อให ก้ทราบวก่าผลททพิ่เกติดขถึขั้นถภูกต ก้องและ
เปป็ นไปตามวบัตถคุประสงคค์มากน ก้อยเพทยงไร  เปป็ นการตติดตามและประเมตินผล
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น วก่าเปป็ นไปตามความต ก้องการ
ของประชาชนในท ก้องถติพิ่นหรพอไมก่  นโยบายสาธารณะททพิ่กกาหนดไว ก้ในรภูปของ
การวางแผนแบบมทสก่วนรก่วมของประชาชนหรพอการประชาคมท ก้องถติพิ่นได ก้
ดกาเนตินการตามเปก้าหมายททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่  ระยะเวลาในการดกาเนตินการ
สอดคล ก้องกบับงบประมาณและสภาพพพขั้นททพิ่ของท ก้องถติพิ่นหรพอไมก่  การตติดตาม
และประเมตินผลเปป็ นการวบัดระดบับความสกาเรป็จหรพอล ก้มเหลวของยคุทธศาสตรค์
การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  ซถึพิ่งครอบคลคุมถถึงสติพิ่งแวดล ก้อมของนโยบาย
(environments or contexts)  การประเมตินปบัจจบัยนกาเข ก้าหรพอ
ทรบัพยากรททพิ่ใช ก้โครงการ (input) การตติดตามและประเมตินผลกระบวน
การนกานโยบายไปปฏติบบัตติ (implementation process) การประเมติน
ผลติตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลบัพธค์นโยบาย (policy 

outcomes) และการประเมตินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สติพิ่ง
ททพิ่จะได ก้รบับหรพอสนองตอบกลบับจากการตติดตามและประเมตินผลกป็คพอจะชก่วย
ทกาให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นนกาไปเปป็ นเครพพิ่องมพอในการปรบับปรคุงนโยบาย  
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  และการเปลทพิ่ยนแปลงของ
พพขั้นททพิ่และนโยบายของรบัฐบาลหรพออาจใช ก้เปป็ นเครพพิ่องมพอในการเลพอกททพิ่จะ
กระทกาหรพอไมก่กระทกาหรพอยกเลติกโครงการในกรณทททพิ่เหป็นวก่าไมก่เกติดความคคุ ก้ม
คก่าตก่อประชาชนหรพอประชาชนไมก่พถึงพอใจ  ซ ถึพิ่งการตติดตามและประเมตินผลนทขั้
มททบั ขั้งในรภูปของคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผน  สมาช ติกสภาท ก้อง
ถติพิ่น  ประชาชนในพพขั้นททพิ่  องคค์กรภาคประชาสบังคมหรพอองคค์กรทางสบังคม  
องคค์กรเอกชน  หนก่วยงานราชการททพิ่มทหน ก้าททพิ่กกากบับดภูแลหนก่วยงานราชกา
รอพพิ่นๆ  และททพิ่สกาคบัญททพิ่สคุดคพอผภู ก้รบับผติดชอบโครงการโดยตรง 

ความหมายของการตถดตาม
และประเมถนผลแผนพ จัฒนา
ความหมายของการตถดตาม
และประเมถนผลแผนพ จัฒนา



/ความสกาคบัญ...

เมพพิ่อองคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นได ก้ดกาเนตินการประกาศใช ก้แผน
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น และการนกาแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น
ไปสภูก่การจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกาปท   งบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม  
การจก่ายขาดเงตินสะสม  งบประมาณเงตินอคุดหนคุนเฉพาะกติจและงบประมาณ
รายจก่ายด ก้วยวติธทการอพพิ่นๆ  เมพพิ่อมทการใช ก้จก่ายงบประมาณกป็ต ก้องมทการตรวจสอบ
ผลการใช ก้จก่ายงบประมาณวก่าดกาเนตินการไปอยก่างไรบ ก้าง  บรรลคุวบัตถคุประสงคค์
มากน ก้อยเพทยงใดกป็คพอการใช ก้วติธทการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา

การนกาแผนไปจบัดทกางบประมาณนทขั้เปป็ นไปตามระเบทยบกระทรวง
มหาดไทย วก่าด ก้วยวติธทการงบประมาณขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑ ข ก้อ ๒๒ ให ก้ใช ก้แผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น เปป็ น
แนวทางในการจบัดทกางบประมาณ  ให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานจบัดทกางบประมาณ
การรายรบับ  และประมาณการรก่ายจก่าย และให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานคลบังรวบรวม
รายงานการเงตินและสถติตติตก่างๆ ของทคุกหนก่วยงานเพพพิ่อใช ก้ประกอบการ
คกานวณขอตบั ขั้งงบประมาณเสนอตก่อเจ ก้าหน ก้าททพิ่งบประมาณ

ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยเงตินอคุดหนคุนขององคค์กรปกครอง
สก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๔  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นอาจตบั ขั้งงบ
ประมาณให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงานททพิ่ขอรบับเงตินอคุดหนคุนได ก้ภายใต ก้หลบักเกณฑค์ 
ดบังนทขั้

๑)  ต ก้องเปป็ นภารกติจททพิ่อยภูก่ในอกานาจหน ก้าททพิ่ขององคค์กรปกครองสก่วน
ท ก้องถติพิ่นผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนตามกฎหมาย  และต ก้องไมก่มทลบักษณะเปป็ นเงติน
ทคุนหมคุนเวทยน

๒)  ประชาชนในเขตองคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนต ก้อง
ได ก้รบับประโยชนค์จากโครงการททพิ่จะให ก้เงตินอคุดหนคุน

๓)  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นต ก้องให ก้ความสกาคบัญกบับโครงการอบัน
เปป็ นภารกติจหลบักตามแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นททพิ่จะต ก้องดกาเนตินการเอง และสถานะ
ทางการคลบังกก่อนททพิ่จะพติจารณาให ก้เงตินอคุดหนคุน

๔)  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเหป็นสมควรให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงาน
ททพิ่ขอรบับเงตินอคุดหนคุน ให ก้นกาโครงการขอรบับเงตินอคุดหนคุนของหนก่วยงานดบัง
กลก่าวบรรจคุไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น และตบั ขั้งงบประมาณไว ก้ในหมวดเงติน
อคุดหนคุนของงบประมาณรายจก่ายประจกาปทหรพองบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม 
ห ก้ามจก่ายจากเงตินสะสมทคุนสการองเงตินสะสม หรพอเงตินกภู ก้

ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๑ ให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น
ใช ก้แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท เปป็ นกรอบในการจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกา
ปท  งบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม และงบประมาณจากเงตินสะสมในชก่วงของ

ความสทาค จัญของการตถดตาม
และประเมถนผล

ความสทาค จัญของการตถดตาม
และประเมถนผล



แผนนบั ขั้น  รวมทบั ขั้งวางแนวทางเพพพิ่อให ก้มทการปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ตาม
โครงการททพิ่กกาหนดไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท  

กลก่าวอทกนบัยหนถึพิ่งความสกาคบัญของการตติดตามและประเมตินผลแผนเปป็ น
เครพพิ่องมพอสกาคบัญในการทดสอบการดกาเนตินงานตามภารกติจขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นวก่าดกาเนตินการได ก้ตามเปก้าหมายททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่  
ทกาให ก้ทราบและกกาหนดทติศทางการพบัฒนาได ก้อยก่างเปป็ นรภูปธรรม และเกติด
ความชบัดเจนททพิ่ทกาให ก้ทราบถถึงจคุดแขป็ง (strengths) จคุดอก่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปบัญหาหรพออคุปสรรค 
(threats) ของแผนพบัฒนา  โครงการ  กติจกรรมตก่างๆ ซ ถึพิ่งอาจเกติดจาก
องคค์กร  บคุคลากร  สภาพพพขั้นททพิ่และผภู ก้มทสก่วนเกทพิ่ยวข ก้องเพพพิ่อนกาไปสภูก่การ
ปรบับปรคุงแผนงานให ก้เกติดความสอดคล ก้องกบับสภาพแวดล ก้อมในสบังคมภายใต ก้
ความต ก้องการและความพถึงพอใจของ

ประชาชน...

ประชาชนและนกาไปสภูก่การวางแผนการพบัฒนาในปทตก่อๆ ไป เพพพิ่อให ก้เกติดผล
สบัมฤทธติธิ์เช ติงคคุณคก่าในกติจการสาธารณะมากททพิ่สคุดและเมพพิ่อพบจคุดแขป็ง กป็ต ก้อง
เรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องมทความสคุขคุมรอบคอบในการดกาเนตินการ  ขยาย
โครงการ งานตก่างๆ ททพิ่เปป็ นจคุดแขป็งและพถึงรอโอกาสในการเสรติมสร ก้างให ก้เกติด
จคุดแขป็งนทขั้ และเมพพิ่อพบจคุดแขป็ง กป็ต ก้องเรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องตบั ขั้งรบับให ก้มบัพิ่น
รอโอกาสททพิ่จะดกาเนตินการและตบั ขั้งมบัพิ่นอยก่างสคุขคุมรอบคอบพยายามลดถอยส ติพิ่ง
ททพิ่เปป็ นปบัญหาและอคุปสรรคลงไป  เมพพิ่อพบจคุดอก่อนต ก้องหยคุดและลดถอย
ปบัญหาลงให ก้ได ก้  ดกาเนตินการปรบับปรคุงให ก้ดทขถึขั้น  ตบั ขั้งรบับให ก้มบัพิ่นเพพพิ่อรอโอกาสและ
สคุดท ก้ายเมพพิ่อมทโอกาสกป็จะต ก้องใช ก้พบันธมติตรให ก้เกติดประโยชนค์เพพพิ่อดกาเนตินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานตก่างๆ พร ก้อมการปรบับปรคุงและเรก่งรทบดกาเนติน
การสติพิ่งเหลก่านทขั้จะถภูกค ก้นพบเพพพิ่อให ก้เกติดการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  โดยการตติดกตาม
และประเมตินผลซถึพิ่งสก่งผลให ก้เกติดกระบวนการพบัฒนาท ก้องถติพิ่นอยก่างเข ก้มแขป็ง
และมทความยบัพิ่งยพน  เปป็ นไปตามเปก้าประสงคค์ททพิ่ตบั ขั้งไว ก้ได ก้อยก่างดทยติพิ่ง    

๑)  เพพพิ่อปรบับปรคุงประสติทธติภาพการจบัดการและการบรติหาร
๒)  เพพพิ่อการปรบับปรคุงแผนงาน  
๓)  เพพพิ่อประเมตินความเหมาะสมของการเปลทพิ่ยนแปลงททพิ่เกติดขถึขั้นกบับ

โครงการ
๔)  เพพพิ่อระบคุแนวทางททพิ่จะปรบับปรคุงมาตรการททพิ่จะนกาไปใช ก้ให ก้เหมาะสม
๕)  เพพพิ่อความกระจก่างชบัดของแผนงาน
๖)  เพพพิ่อการพบัฒนาแผนงาน
๗)  เพพพิ่อตอบสนองความต ก้องการของผภู ก้ให ก้การสนบับสนคุนทางการเงติน
๘)  เพพพิ่อทดสอบแนวความคติดรติเรติพิ่มในการแก ก้ไขปบัญหาของท ก้องถติพิ่น
๙)  เพพพิ่อการตบัดสตินใจททพิ่จะขยายโครงการหรพอยคุตติโครงการ

ว จัตถถุประสงคค์ของการตถดตามและ
ประเมถนผล

ว จัตถถุประสงคค์ของการตถดตามและ
ประเมถนผล

 ข จัขั้นตอนการตถดตามและ
ประเมถนผล
 ข จัขั้นตอนการตถดตามและ
ประเมถนผล



ข จัขั้นตอนททที่ ๑  
แตก่งตบั ขั้งคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น

ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข ก้อ ๒๘ และแก ก้ไขเพติพิ่มเตติม (ฉบบับททพิ่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ดบังนทขั้  

ให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นแตก่งตบั ขั้งคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น ประกอบด ก้วย 

๑)  สมาชติกสภาท ก้องถติพิ่นททพิ่สภาท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอกจกานวนสามคน   
๒)  ผภู ก้แทนประชาคมท ก้องถติพิ่นททพิ่ประชาคมท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอก

จกานวนสองคน 
๓)  ผภู ก้แทนหนก่วยงานททพิ่เกทพิ่ยวข ก้องททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอก

จกานวนสองคน 
๔)  หบัวหน ก้าสก่วนการบรติหารททพิ่คบัดเลพอกกบันเองจกานวนสองคน     
๕)  ผภู ก้ทรงคคุณวคุฒติททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอกจกานวนสองคน 

โดยให ก้คณะกรรมการ.....

โดยให ก้คณะกรรมการเลพอกกรรมการหนถึพิ่งคนทกาหน ก้าททพิ่ประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอทกหนถึพิ่งคนทกาหน ก้าททพิ่เลขานคุการของคณะ
กรรมการ  

กรรมการตามข ก้อ ๒๘ ให ก้มทวาระอยภูก่ในตกาแหนก่งคราวละสทพิ่ปทและ
อาจได ก้รบับการคบัดเลพอกอทกกป็ได ก้  
ข จัขั้นตอนททที่ ๒   

คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  
กกาหนดแนวทาง วติธทการในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  ตาม
ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ก้อ ๒๙ (๑)  

ข จัขั้นตอนททที่ ๓   
คณะกรรมการตติดตามแลประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  ดกาเนติน

การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย 
วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข ก้อ ๒๙ (๒)  

  ข จัขั้นตอนททที่ ๔   
คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  

รายงานผลและเสนอความเหป็นซถึพิ่งได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผน
พบัฒนาตก่อผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่น  เพพพิ่อให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอตก่อสภาท ก้องถติพิ่น  
และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมทบั ขั้งประกาศผลการตติดตามและ



ประเมตินผลแผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบในททพิ่เปติดเผยภายในส ติบ
ห ก้าวบันนบับแตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศ
ไว ก้เปป็ นระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสติบวบันโดยอยก่างน ก้อยปทละหนถึพิ่งครบั ขั้งภายใน
เดพอนธบันวาคมของทคุกปท   ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกา
แผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น  ( ฉบบับททพิ่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑    
ข ก้อ ๑๒ (๓)   

ข จัขั้นตอนททที่ ๕   
ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอผลการตติดตามและประเมตินผลตก่อสภา

ท ก้องถติพิ่น  และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมกบันประกาศผลการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  ให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบ
ในททพิ่เปติดเผยภายในสติบห ก้าวบันนบับแตก่วบันททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอผลการ
ตติดตามและประเมตินผลดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศโดยเปติดเผยไมก่น ก้อย
กวก่าสามสติบวบัน  โดยอยก่างน ก้อยปทละหนถึพิ่งครบั ขั้งภายในเดพอนธบันวาคมของทคุกปท  
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข ก้อ ๑๓ (๕)  

ผ จังข จัขั้นตอน...

  

ผ จังข จัขั้นตอนการดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

ผ จังข จัขั้นตอนการดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

คณะ
กรรมการ

ตถดตามและ
ประเมถนผล
แผนพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

คณะ
กรรมการ

ตถดตามและ
ประเมถนผล
แผนพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

ดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

กทาหนดแนวทาง ว ถธทการในการ
ตถดตามและประเมถนผลแผน

พ จัฒนา



เครรที่องมรอ......

  
    

สติพิ่งททพิ่จะทกาให ก้การตติดตามและประเมตินผลมทประส ติทธติภาพกป็คพอเครพพิ่องมพอ
ททพิ่ใช ก้ในการดกาเนตินการตติดตามประเมตินผลตามททพิ่กลก่าวไปแล ก้วในระเบทยบวติธท
การตติดตามและประเมตินผล  คณะกรรมการได ก้พติจารณาเครพพิ่องมพอททพิ่ใช ก้ในการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล  ดบังนทขั้  

๖.๑  การประเมถนผลในเชถงปรถมาณ
(๑)  การวถเคราะหค์การตถดตามและประเมถนผล  ตามหนบังสพอ

กระทรวงมหาดไทย ดก่วนททพิ่สคุด       ททพิ่ มท๐๘๑๐.๒/ ว ๕๗๙๗  ลงวบันททพิ่ 
๑๐ ตคุลาคม ๒๕๕๙  เรพพิ่อง  ซบักซ ก้อมแนวทางการจบัดทกาและประสานแผน
พบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้อง
ถติพิ่น ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาของ
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก ก้ไขเพติพิ่มเตติม 
(ฉบบับททพิ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
 (๒)  แบบอรที่นๆ : ตามคคสม รอกรมการปกครองสสวนทน้องถถที่น  
ด จังนทขั้

แบบททที่  ๑  แบบการกกากบับการจบัดทกาแผนยคุทธศาสตรค์ของ
องคค์กรปกครองสก่วน

    ท ก้องถติพิ่น

ผค น้บร ถหารทน้องถถที่นเสนอตสอสภา
ทน้องถถที่นคณะกรรมการพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

       ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผน
พ จัฒนาใหน้ประชาชนในทน้องถถที่นทราบในททที่เปถดเผย
ภายในสถบหน้าว จันน จับแตสว จันททที่ผค น้บร ถหารทน้องถถที่นเสนอ
ผลการตถดตามและประเมถนผลด จังกลสาวและตน้องปถด
ประกาศโดยเปถดเผยไมสนน้อยกวสาสามส ถบว จัน โดย
อยสางนน้อยปท ละหนนที่งคร จัขั้งภายในเดรอนธ จันวาคมของ

รายงานผลและเสนอความเหห็น
ซนที่งไดน้จากการตถดตามและ

ประเมถนผลแผนพ จัฒนาตสอผค น้

เครรที่องมรอททที่ใชน้ในการตถดตามและ
ประเมถนผล

เครรที่องมรอททที่ใชน้ในการตถดตามและ
ประเมถนผล



แบบททที่  ๒  แบบตติดตามผลการดกาเนตินงานขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น

แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมตินผลการดกาเนตินงานตามแผน
ยคุทธศาสตรค์
(๓)  ขน้อมคลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

๖.๒  การประเมถนผลในเชถงคถุณภาพ  
เครพพิ่องมพอททพิ่ใช ก้  คพอแบบสการวจความพถึงพอใจ ในการ

วบัดผลเชติงคคุณภาพโดยภาพรวม โดยได ก้มทการประเมตินความพถึงพอใจ  ซ ถึพิ่ง
การประเมตินความพถึงพอใจทกาให ก้ทราบถถึงผลเช ติงคคุณภาพในการดกาเนตินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครพพิ่องมพอททพิ่ใช ก้ในการประเมตินความพถึงพอใจ  
มทดบังนทขั้

แบบททที่  ๓/๒  แบบประเมตินความพถึงพอใจตก่อผลการ
ดกาเนตินงานของเทศบาลใน
                 ภาพรวม
แบบททที่  ๓/๓  แบบประเมตินความพถึงพอใจตก่อผลการ

ดกาเนตินงานของเทศบาลตกาบล
       วาปทปทคุมในแตก่ละยคุทธศาสตรค์

แบบททที่  ๓/๔  แบบประเมตินความพถึงพอใจของผภู ก้รบับบรติการ
ในงานบรติการของเทศบาล

               ตกาบลวาปทปทคุม (ให ก้หนก่วยงานภายนอก
ดกาเนตินการ)

๖.๓  การตถดตามประเมถนผลรายโครงการ  
กกาหนดให ก้ผภู ก้รบับผติดชอบโครงการเปป็ นผภู ก้รบับผติดชอบดกาเนตินการ

ตติดตามโครงการโดยผภู ก้รบับผติดชอบโครงการอาจมอบหมายให ก้บคุคคล หรพอ 
คณะกรรมการ  หรพอ คณะทกางาน  กกาหนดแบบและวติธทการตติดตามและ
ประเมตินได ก้ตามความเหมาะสม และสรคุปปบัญหา-อคุปสรรค  ข ก้อเสนอแนะหรพอ
แสดงความคติดเหป็น

ประโยชนค์......

๑)  ทกาให ก้รภู ก้วก่าการนกานโยบายไปปฏติบบัตติมทสมรรถภาพในการจบัดการและ
บรติหารมากน ก้อยเพทยงใด

๒)  เหป็นจคุดสกาคบัญททพิ่จะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขอยก่างชบัดเจน  ทบั ขั้ง
วบัตถคุประสงคค์ของแผนงาน  ขบั ขั้นตอนการปฏติบบัตติ  ทรบัพยากรททพิ่ต ก้องใช ก้ ชก่วง

ประโยชนค์ของการตถดตาม
และประเมถนผล

ประโยชนค์ของการตถดตาม
และประเมถนผล

http://www.dla.go.th/


เวลาททพิ่จะต ก้องกระทกาให ก้เสรป็จ  ซ ถึพิ่งจะทกาให ก้แผนงานมทความเหมาะสมตก่อ
การนกาไปปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์อยก่างมทประส ติทธติภาพยติพิ่งขถึขั้น

๓)  ทกาให ก้ทราบวก่าจะต ก้องเปลทพิ่ยนแปลงโครงการอยก่างไรบ ก้างให ก้เหมาะ
สม  ระดบับการเปลทพิ่ยนแปลงมากน ก้อยแคก่ไหน  การเปลทพิ่ยนแปลงจะกก่อให ก้เกติด
ผลกระทบอะไรบ ก้าง  อาทติ  เชก่น  การเปลทพิ่ยนแปลงวบัตถคุประสงคค์บางสก่วน 
การเปลทพิ่ยนแนวทางการปฏติบบัตติ  หรพอการเปลทพิ่ยนแปลงหนก่วยงานททพิ่รบับผติด
ชอบการนกาโครงการไปปฏติบบัตติ เปป็ นต ก้น

๔)  ทกาให ก้ทราบวก่ามาตรการหรพอกติจกรรมททพิ่ใช ก้อยภูก่มทข ก้อบกพรก่องอะไร
บ ก้าง  ข ก้อบกพร ก้องดบังกลก่าวเกติดจากสาเหตคุอะไร  เพพพิ่อนกามาประมวลผลเพพพิ่อ
แสวงหาแนวทางแก ก้ไขปรบับปรคุงมาตรการใหมก่ให ก้เหมาะสมตก่อการนกาไป
ปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ยติพิ่งขถึขั้น

๕)  ทกาให ก้ทราบวก่าขบั ขั้นตอนใดบ ก้างททพิ่มทปบัญหาอคุปสรรค  และปบัญหา
อคุปสรรคเหลก่านบั ขั้นเกติดจากสาเหตคุอะไร  เมพพิ่อทราบข ก้อมภูลทบั ขั้งหมด  การ
ประเมตินผลจะเปป็ นเครพพิ่องมพอสกาคบัญในการปรบับปรคุงขบั ขั้นตอนการทกางานของ
แผนงานให ก้มทความกระจก่างชบัด  เพพพิ่อขจบัดปบัญหาอคุปสรรคททพิ่เกติดขถึขั้นในแตก่ละ
ขบั ขั้นตอนให ก้หมดไป

๖)  ทกาให ก้ทราบวก่าแผนงานททพิ่นกาไปปฏติบบัตติมทจคุดแขป็ง (stregths) และ
จคุดอก่อน (weaknesses)  อะไรบ ก้าง และจคุดอก่อนททพิ่พบเกติดจากสาเหตคุอะไร
และจะแก ก้ไขได ก้อยก่างไร  เมพพิ่อได ก้ทกาการวติเคราะหค์ข ก้อมภูลครบถ ก้วนแล ก้ว ผลการ
วติเคราะหค์จะนกาไปสภูก่การพบัฒนาแผนงานให ก้มทความเหมาะสม และมท
ประสติทธติภาพยติพิ่งขถึขั้น

๗)  ทกาให ก้ผภู ก้ให ก้การสนบับสนคุนการนกาโครงการไปปฏติบบัตติและผภู ก้สนบับสนคุน
การประเมตินผลทราบผลของการนกานโยบายไปปฏติบบัตติบรรลคุวบัตถคุประสงคค์
เพทยงใด  มทปบัญหาอคุปสรรคททพิ่จะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขโครงการหรพอไมก่   

๘)  การประเมตินจะชทขั้ให ก้เหป็นวก่าแนวความคติดรติเรติพิ่มใหมก่ในการแก ก้ไข
ปบัญหาของท ก้องถติพิ่นประสบความสกาเรป็จตามวบัตถคุประสงคค์ททพิ่กกาหนดไว ก้เพทยงใด
มทปบัญหาและอคุปสรรคในการดกาเนตินงานอยก่างไรบ ก้าง และปบัญหาอคุปสรรค
เหลก่านทขั้ได ก้ผลเพทยงใด  และหรพอจะต ก้องปรบับปรคุงในสก่วนใดบ ก้าง      

๙)  การประเมตินจะทกาให ก้เกติดความกระจก่างชบัดวก่าโครงการใดททพิ่นกาไป
ปฏติบบัตติแล ก้วได ก้ผลดทสมควรจะขยายโครงการให ก้ครอบคลคุมกว ก้างขาวยติพิ่งขถึขั้น
หรพอโครงการใดมทปบัญหาอคุปสรรคมากและไมก่สอดคล ก้องกบับการแก ก้ไขปบัญหา
ของสบังคมควรจะยคุตติโครงการเสทยเพพพิ่อลดความสภูญเสทยให ก้น ก้อยลง  หรพอใน
กรณทททพิ่มทโครงการททมทลบักษณะแขก่งขบันกบันการประเมตินผลจะทกาให ก้ทราบวก่า
โครงการใดมทประสติทธติภาพในการแก ก้ไขปบัญหาของสาธารณชนสมควร
สนบับสนคุนให ก้ดกาเนตินการตก่อไป สก่วนโครงการททพิ่ไมก่ประสบความสกาเรป็จ หรพอให ก้
ผลตอบแทนน ก้อยกวก่ามาก กป็ควรยกเลติกทติขั้งเสทย    

**********************************





สสวนททที่ ๒

ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนานพั นั้น  จะต ต้องตติดตามและ
ประเมตินผลการดดาเนตินงานตามแผนวว่า      มมีความสอดคล ต้องกพับแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ  แผนการบรติหารราชการแผว่นดติน  
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ  คว่านติยมหลพักของคนไทย  นโยบายของรพัฐบาล  
ยยุทธศาสตรร์และนโยบายของคณะรพักษาความสงบแหว่งชาตติ (คสช.) 

ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนากลยุว่มจพังหวพัด  ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาจพังหวพัด  
ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาองคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นในเขตจพังหวพัด  แผน
เศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่น (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า)  แผนพพัฒนา
ท ต้องถติถิ่น  วติสพัยทพัศนร์  พพันธกติจ  จยุดมยุว่งหมายเพพถิ่อการพพัฒนา  แนวทางการ
การพพัฒนา นโยบายผผ ต้บรติหาร  รวมทพั นั้งปพัญหา ความต ต้องการของประชาคม
และชยุมชน  โดยแผนยยุทธศาสตรร์ดพังกลว่าวมมีรายละเอมียดดพังนมีนั้

๑.  แผนพ พัฒนาเศรษฐกกิจและส พังคมแหสงชาตกิ  ฉบ พับททที่ 
๑๒  

  กรอบแนวคกิดและหล พักการ
ในชว่วงของแผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติฉบพับทมีถิ่ 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยพังคงประสบสภาวะแวดล ต้อม
และบรติบทของการเปลมีถิ่ยนแปลงตว่างๆ ทมีถิ่อาจกว่อให ต้เกติดความเสมีถิ่ยงทพั นั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทติ กระแสการเปติดเศรษฐกติจเสรมี ความ
ท ต้าทายของเทคโนโลยมีใหมวๆ่  การเข ต้าสผว่สพังคมผผ ต้สผงอายยุ การเกติดภพัย
ธรรมชาตติทมีถิ่รยุนแรง ประกอบกพับสภาวการณร์ด ต้านตว่างๆ ทพั นั้งเศรษฐกติจ สพังคม
ทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมของประเทศในปพัจจยุบพันทมีถิ่ยพังคงประสบ
ปพัญหาในหลายด ต้าน เชว่น ปพัญหาผลติตภาพการผลติตความสามารถในการ
แขว่งขพัน คยุณภาพการศศกษา ความเหลพถิ่อมลดนั้าทางสพังคม เปป็ นต ต้น ทดาให ต้การ
พพัฒนาในชว่วงแผนพพัฒนาฯ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ จศงจดาเปป็ นต ต้องยศดกรอบแนวคติดและ
หลพักการในการวางแผนทมีถิ่สดาคพัญ ดพังนมีนั้ 

(๑)  การน ต้อมนดาและประยยุกตร์ใช ต้หลพักปรพัชญาของเศรษฐกติจพอ
เพมียง 

(๒)  คนเปป็ นศผนยร์กลางของการพพัฒนาอยว่างมมีสว่วนรว่วม 
(๓)  การสนพับสนยุนและสว่งเสรติมแนวคติดการปฏติรผปประเทศ 

แผนยยุทธศาสตรร  ว กิส พัยท พัศนร  พ พันธกกิจ  จยุดมยุสงหมาย  
และแนวทางการพ พัฒนา

แผนยยุทธศาสตรร  ว กิส พัยท พัศนร  พ พันธกกิจ  จยุดมยุสงหมาย  
และแนวทางการพ พัฒนา

แผน
ยยุทธศาสตรร

แผน
ยยุทธศาสตรร



(๔)  การพพัฒนาสผว่ความมพัถิ่นคง มพัถิ่งคพัถิ่ง ยพัถิ่งยพน สพังคมอยผว่รว่วมกพัน
อยว่างมมีความสยุข

โดยมมีแนวทาง...

โดยมมีแนวทางการพพัฒนา  ดพังนมีนั้
๑)  การยกระดพับศพักยภาพการแขว่งขพันและการหลยุดพ ต้นกพับดพักรายได ต้

ปานกลางสผว่รายได ต้สผง
๒)  การพพัฒนาศพักยภาพคนตามชว่วงวพัยและการปฏติรผประบบเพพถิ่อสร ต้าง

สพังคมสผงวพัยอยว่างมมีคยุณภาพ
๓)  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้าทางสพังคม
๔)  การรองรพับการเชพถิ่อมโยงภผมติภาคและความเปป็ นเมพอง
๕)  การสร ต้างความเจรติญเตติบโตทางเศรษฐกติจและสพังคมอยว่างเปป็ น

มติตรกพับสติถิ่งแวดล ต้อม
๖)  การบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่มมีประส ติทธติภาพ

๒.  แผนการบรกิหารราชการแผสนดกิน  
รพัฐบาลมมีนโยบายทมีถิ่จะพพัฒนาการเมพองของประเทศไปสผว่การปกครอง

ระบอบประชาธติปไตยแบบมมีสว่วนรว่วมของประชาชน  เพพถิ่อเปติดโอกาสให ต้
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพติทพักษร์ส ติทธติของตนได ต้เพติถิ่มมากขศนั้น
รวมทพั นั้งจะมยุว่งเพติถิ่มประสติทธติภาพ  สร ต้างความโปรว่งใส  และขจพัดการทยุจรติตใน
การบรติหารราชการแผว่นดตินและการให ต้บรติการประชาชน  ทพั นั้งนมีนั้  เพพถิ่อสร ต้าง
ความเปป็ นธรรมในสพังคมและเอพนั้อตว่อการพพัฒนาประเทศทพั นั้งในปพัจจยุบพันและ
อนาคต  ซศถิ่งนโยบายการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องกพับการบรติหาร
ราชการสว่วนท ต้องถติถิ่น ดพังนมีนั้

นโยบายททที่  ๑  นโยบายเรสงดสวนททที่จะเร กิที่มดดาเนกินการในปท แรก 

นโยบายททที่  ๒  นโยบายความม พัที่นคงแหสงร พัฐ
นโยบายททที่  ๓  เศรษฐกกิจ 
นโยบายททที่  ๔  นโยบายส พังคมและคยุณภาพชทว กิต 

นโยบายททที่  ๕  ททที่ด กิน ทร พัพยากรธรรมชาตกิและส กิที่งแวดลล้อม 

นโยบายททที่  ๖  ว กิทยาศาสตรร เทคโนโลยท การวกิจ พัย และ
นว พัตกรรม 



นโยบายททที่  ๗  การตสางประเทศและเศรษฐกกิจระหวสางประเทศ 

นโยบายททที่  ๘  การบรกิหารกกิจการบล้านเมมืองททที่ด ท 

๓.  ยยุทธศาสตรรประเทศ (Country Strategy)  
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ (Country Strategy) จพัดทดาขศนั้นจากการ

ประชยุมเชติงปฏติบพัตติการหพัวหน ต้าระดพับปลพัดกระทรวงหรพอเทมียบเทว่า วาระพติเศษ
เมพถิ่อวพันทมีถิ่ ๑๓ ตยุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตพัน พพัทยา จพังหวพัดเพพถิ่อ
รว่วมกพันวางยยุทธศาสตรร์ วติสพัยทพัศนร์ เปต้าหมายและแนวทางในการทดางานรว่วม
กพันในปมีงบ  ๒๕๕๖ และเปป็ นกรอบ ในการจพัดทดางบประมาณปมี   ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลมีถิ่ยนความเหป็นเกมีถิ่ยวกพับภาพรวมของการทดางานทมีถิ่ผว่านมา 
ซศถิ่งเดติมประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๒๘ ประเดป็นหลพัก ๕๖ แนวทางการ
ดดาเนตินการ รวมทพั นั้งได ต้มมีการบผรณาการ รว่วมกพับยยุทธศาสตรร์การเข ต้าสผว่
ประชาคมอาเซมียน (ASEAN Strategy) จากการประชยุมเชติงปฏติบพัตติการ
การเข ต้าสผว่ประชา อาเซมียน ปมี  ๒๕๕๘ ครพั นั้งทมีถิ่ ๒ เมพถิ่อวพันทมีถิ่ ๒๔ ตยุลาคม 
๒๕๕๕ ณ ห ต้องประชยุม ๕๐๑ตศกบพัญชาการ ทดาเนมียบ เพพถิ่อเตรมียมความ
พร ต้อมของหนว่วยงานทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องในการเข ต้าสผว่ประชาคมอาเซมียน ซศถิ่งเดติม
ประกอบด ต้วย ๘ ยยุทธศาสตรร์ โดยหลพังจากการบผรณาการเปป็ นยยุทธศาสตรร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๓๐ 
ประเดป็นหลพัก ๗๙ แนวทางการดดาเนตินการ เพพถิ่อเปป็ นกรอบการจพัดสรรงบ
ประมาณรายจว่ายประจดาปมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมมี รายละเอมียด
ดพังนมีนั้   

วติสพัยทพัศนร์...
วกิส พัยท พัศนร    

“ประเทศไทยมทขทดความสามารถในการแขสงข พัน คนไทย
อยยสด ทก กินดท มทสยุขและเปป็ นธรรม”  
หล พักการของยยุทธศาสตรร   

              “ตสอยอดรายไดล้จากฐานเดกิม  สรล้างรายไดล้จากโอกาส
ใหมส  สมดยุล  และการพ พัฒนาอยสางย พัที่งยมืน”   

ว พัตถยุประสงคร 
๑)  รพักษาฐานรายได ต้เดติม และสร ต้างรายได ต้ใหมว่    
๒)  เพติถิ่มประสติทธติภาพของระบบการผลติต (ต ต้องผลติตสตินค ต้าได ต้

เรป็วกวว่าปพัจจยุบพัน)    

๓)  ลดต ต้นทยุนให ต้กพับธยุรกติจ (ด ต้วยการลดต ต้นทยุนคว่าขนสว่งและโล
จติสตติกสร์)    
เปล้ าหมายเชกิงยยุทธศาสตรร    

๑)  การเพติถิ่มรายได ต้จากฐานเดติม   
๒)  การสร ต้างรายได ต้จากโอกาสใหมว่    



๓)  การลดรายจว่าย    
๔)  การเพติถิ่มประสติทธติภาพในการแขว่งขพัน   

ยยุทธศาสตรร  ประกอบด ต้วย ๔  ยยุทธศาสตรร์ ดพังนมีนั้
ยยุทธศาสตรรททที่  ๑  :  การเพติถิ่มขมีดความสามารถในการแขว่งขพัน

ของประเทศ เพพถิ่อหลยุดพ ต้นจากประเทศรายได ต้ปานกลาง (Growth & 

Competitiveness) ประกอบด ต้วย ๙ ประเดป็นหลพัก ๓๓ แนวทางการ
ดดาเนตินการ   

ยยุทธศาสตรรททที่  ๒  :  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้า (Inclusive 

Growth) ประกอบด ต้วย ๘ ประเดป็นหลพัก ๒๐ แนวทางการดดาเนตินการ   
ยยุทธศาสตรรททที่  ๓  :  การเตติบโตทมีถิ่เปป็ นมติตรตว่อสติถิ่งแวดล ต้อม 

(Green Growth) ประกอบด ต้วย  ๕ ประเดป็นหลพัก  ๑๑  แนวทางการ
ดดาเนตินการ  

ยยุทธศาสตรรททที่  ๔  :  การสร ต้างความสมดยุลและปรพับระบบ
บรติหารจพัดการ (Internal process) ประกอบด ต้วย  ๘ ประเดป็นหลพัก  ๑๕ 
แนวทางการดดาเนตินการ
๔.  คสานกิยมหล พักของคนไทย  

คสานกิยมหล พักของคนไทย เพมืที่อสรล้างสรรครประเทศไทยใหล้เขล้ม
แขป็ง  มทท พัทั้งหมด ๑๒ ประการ  ด พังนททั้

๑)  มมีความรพักชาตติ  ศาสนา  พระมหากษพัตรติยร์  ซ ศถิ่งเปป็ นสถาบพันหลพัก
ของชาตติในปพัจจยุบพัน

๒)  ซพถิ่อสพัตยร์  เสมียสละ  อดทน  มมีอยุดมการณร์ในสติถิ่งทมีถิ่ดมีงามเพพถิ่อสว่วน
รวม

๓)  กตพัญญผ  ตว่อพว่อแมว่  ผผ ต้ปกครอง  ครผบาอาจารยร์
๔)  ใฝว่ หาความรผ ต้  หมพัถิ่นศศกษา  เลว่าเรมียน  ทางตรงและทางอ ต้อม
๕)  รพักษาวพัฒนธรรมประเพณมีไทยอพันงดงาม
๖)  มมีศมีลธรรม  รพักษาความสพัตยร์  หวพังดมีตว่อผผ ต้อพถิ่น  เผพถิ่อแผว่และแบว่งปพัน
๗)  เข ต้าใจ  เรมียนรผ ต้  การเปป็ นประชาธติปไตยอพันมมีพระมหากษพัตรติยร์ทรง

เปป็ นประมยุขทมีถิ่ถผกต ต้อง
๘)  มมีระเบมียบวตินพัย เคารพกฎหมาย ผผ ต้น ต้อยรผ ต้จพักการเคารพผผ ต้ใหญว่

๙)  มมีสตติ.....
๙)  มมีสตติ  รผ ต้ตพัว  รผ ต้คติด  รผ ต้ทดา  รผ ต้ปฏติบพัตติ ตามพระราชดดารพัสของพระบาท

สมเดป็จพระเจ ต้าอยผว่หพัว
๑๐) รผ ต้จพักดดารงตนอยผว่โดยใช ต้หลพักปรพัชญาเศรษฐกติจพอเพมียงตามพระ

ราชดดารพัสของพระบาทสมเดป็จพระเจ ต้าอยผว่หพัวรผ ต้จพักอดออมไว ต้ใช ต้เมพถิ่อยาม
จดาเปป็ น  มมีไว ต้พอกตินพอใช ต้  ถ ต้าเหลพอกป็แจกจว่าย จดาหนว่าย  และขยายกติจการ
เมพถิ่อมมีความพร ต้อมโดยภผมติคยุ ต้มกพันทมีถิ่ดมี



๑๑) มมีความเข ต้มแขป็งทพั นั้งรว่างกายและจติตใจ ไมว่ยอมแพ ต้ตว่ออดานาจฝว่ าย
ตดถิ่าหรพอกติเลส มมีความละอาย เกรงกลพัวตว่อบาปตามหลพักของศาสนา

๑๒) คดานศงถศงผลประโยชนร์ของสว่วนรวม  และตว่อชาตติ  มากกวว่าผล
ประโยชนร์ของตนเอง
๕.  นโยบายของร พัฐบาล  

๕.๑  นโยบายหรมือยยุทธศาสตรรประชาร พัฐ
      พลเอกประยยุทธร์จพันทรร์โอชา นายกรพัฐมนตรมี ได ต้กดาหนดนโยบาย

หรพอยยุทธศาสตรร์ประชารพัฐขศนั้นเพพถิ่อเปป็ นแนวนโยบายในการสร ต้างความ
สามพัคคมีรวมพลพังของผผ ต้คนในสพังคมไทยโดยไมว่แยกฝพักแยกฝว่ ายและไมว่กพัน
ใครออกไปจากสพังคมอมีกทพั นั้งยพังเปป็ นสานศกและหน ต้าทมีถิ่ทมีถิ่คนไทยทยุกคนจะ
ต ต้องรว่วมมพอกพันในการปกปต้องแผว่นดตินแมว่จากภยพันตรายทพั นั้งปวงและรว่วมกพัน
พพัฒนาชยุมชนท ต้องถติถิ่นและประเทศชาตติให ต้เจรติญก ต้าวหน ต้ามพัถิ่นคงและยพัถิ่งยพน 
ประสานพลพังการสร ต้างชาตติทมีถิ่ต ต้องเตติบโตแบบเศรษฐกติจฐานรากเพพถิ่อให ต้เกติด
ความยพัถิ่งยพน นโยบายหรพอยยุทธศาสตรร์ ประชารพัฐ จศงมมีแนวคติดในเรพถิ่องของ
ความรว่วมมพอรว่วมใจของรพัฐและประชาสพังคมเพพถิ่อรว่วมแก ต้ปพัญหาเศรษฐกติจ
และขพับเคลพถิ่อนการพพัฒนาชาตติทยุกมติตติทมีถิ่เกติดขศนั้นเพราะวว่า ประชารพัฐ เปติด
โอกาสให ต้ประชาชนเข ต้ามามมีสว่วนในการพพัฒนาประเทศทมีถิ่มมีรผปแบบเครพอ
ขว่าย โยงใยสพัมพพันธร์กพันเสรติมสร ต้างการมมีสว่วนรว่วมของทยุกภาคสว่วนเปป็ น
แนวทางการบรติหารราชการแผว่นดตินยยุคปพัจจยุบพันทมีถิ่เกติดจากการหลว่อหลอม
รวมพลพังของคนไทยทยุกคน  ทยุกหมผว่เหลว่า เหป็นได ต้จาก เพลงชาตติไทยซ ศถิ่งมมี
ใจความวว่า “ประเทศไทยรวมเลพอดเนพนั้อชาตติเชพนั้อไทยเปป็ นประชารพัฐไผท
ของไทยทยุกสว่วนอยผว่ดดารงคงไว ต้ได ต้ทพั นั้งมวลด ต้วยไทยล ต้วนหมายรพัก
สามพัคคมี...”

๕.๒  นโยบายของร พัฐบาล พล.อ.ประยยุทธร  จ พันทรรโอชา  
       ประกอบดล้วยนโยบาย  ๑๑  ดล้าน  ด พังนททั้

๑)  การปกปต้องและเชติดชผสถาบพันพระมหากษพัตรติยร์
๒)  การรพักษาความมพัถิ่นคงของรพัฐบาลและการตว่างประเทศ
๓)  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้าของสพังคม และการสร ต้างโอกาสเข ต้า

ถศงบรติการของรพัฐ
๔)  การศศกษาและเรมียนรผ ต้ การทะนยุบดารยุงศาสนา  ศติลป

วพัฒนธรรม
๕)  การยกระดพับคยุณภาพบรติการด ต้านสาธารณสยุขและสยุขภาพ

ของประชาชน
๖)  การเพติถิ่มศพักยภาพทางเศรษฐกติจของประเทศ
๗)  การสว่งเสรติมบทบาทและการใช ต้โอกาสในประชาคม

อาเซมียน
๘)  การพพัฒนาและสว่งเสรติมการใช ต้ประโยชนร์จากวติทยาศาสตรร์ 

เทคโนโลยมี การวติจพัยและพพัฒนาและนวพัตกรรม



๙)  การรพักษาความมพัถิ่นคงของฐานทรพัพยากรและการสร ต้าง
สมดยุลระหวว่างการอนยุรพักษร์กพับการใช ต้ประโยชนร์อยว่างยพัถิ่งยพน

๑๐)  การสว่งเสรติม...

๑๐)  การสว่งเสรติมการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่มมีธรรมาภติบาล 
และการปต้องกพันปราบปรามการทยุจรติตและประพฤตติมติชอบในภาครพัฐ

๑๑)  การปรพับปรยุงกฎหมายและกระบวนการยยุตติธรรม
๕.๓  ยยุทธศาสตรรและนโยบายของคณะร พักษาความสงบแหสง

ชาตกิ (คสช.) 

๑)  การแกล้ไข ปพัญหายาเสพตกิด  โดยยศดหลพักนติตติธรรมใน
การปราบปรามลงโทษผผ ต้ผลติต ผผ ต้ค ต้าผผ ต้มมีอติทธติพล และผผ ต้ประพฤตติมติชอบโดย
บพังคพับใช ต้กฎหมายอยว่างเครว่งครพัด ให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นนดาแนว
นโยบายของรพัฐบาล/คสช. ไปปรพับใช ต้ตามอดานาจหน ต้าทมีถิ่ ดพังนมีนั้

๑.๑)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องกพับการปราบ
ปรามยาเสพตติดทยุกหนว่วยดดาเนติน 

การปราบปรามและจพับกยุมผผ ต้ผลติตผผ ต้ค ต้า ผผ ต้นดาเข ต้า และสว่งออกรวมทพั นั้งผผ ต้สมคบ
และสนพับสนยุนชว่วยเหลพอให ต้ได ต้ผลอยว่างจรติงจพัง

๑.๒)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่ดผแล ควบคยุมตรวจสอบ
สถานบรติการตามกฎหมายวว่าด ต้วย

สถานบรติการทมีถิ่พพักอาศพัยเชติงพาณติชยร์สถานทมีถิ่  ทมีถิ่จพัดให ต้มมีการเลว่นบติลเลมียด 
สนยุกเกอรร์ รวมทพั นั้งโรงงานตามกฎหมายวว่าด ต้วยโรงงานและสถานประกอบ
การมติให ต้เจ ต้าของหรพอผผ ต้ประกอบการปลว่อยปละละเลยให ต้มมีการซยุกซว่อนหรพอ
ค ต้ายาเสพตติดหากพบให ต้ดดาเนตินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่ รพับผติดชอบนดาผผ ต้เสพยา
เสพตติดเข ต้ารพับการบดาบพัดรพักษาโดย

ทพันทมี และตติดตามดผแลให ต้ความชว่วยเหลพอให ต้สามารถกลพับมามมีชมีวติตอยว่าง
ปกตติสยุข

๑.๔)  ดดาเนตินการลงโทษเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่รพัฐทมีถิ่มมีสว่วนเกมีถิ่ยวข ต้องกพับยา
เสพตติด (ข ต้าราชการองคร์การบรติหาร

สว่วนจพังหวพัด พนพักงานเทศบาล พนพักงานสว่วนตดาบล พนพักงานเมพองพพัทยา 
ลผกจ ต้างประจดาและพนพักงานจ ต้าง) ทพั นั้งนมีนั้ ให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น ยศด
หลพัก ผผ ต้เสพคพอผผ ต้ปว่ วยทมีถิ่ต ต้องได ต้รพับการบดาบพัดรพักษาให ต้กลพับมาเปป็ นคนดมีของ
สพังคม พร ต้อมทพั นั้งมมีกลไกตติดตามชว่วยเหลพอ อยว่างเปป็ นระบบ ดดาเนตินการ 
อยว่างจรติงจพังในการปต้องกพันปพัญหาด ต้วยการแสวงหาความรว่วมมพอเช ติงรยุกกพับ
องคร์กรภาครพัฐตว่างๆ ในการควบคยุมและสกพัดกพั นั้นยาเสพตติด สารเคมมี และ
สารตพั นั้งต ต้นในการผลติตยาเสพตติด ทมีถิ่ลพักลอบเข ต้าสผว่ประเทศภายใต ต้การบรติหาร
จพัดการอยว่างบผรณาการและมมีประสติทธติภาพรวมทพั นั้งดดาเนตินการปต้องกพันกลยุว่ม
เสมีถิ่ยงและประชาชนทพัถิ่วไปไมว่ให ต้เข ต้าไปเกมีถิ่ยวข ต้องกพับยาเสพตติดด ต้วยการรวม
พลพังทยุกภาคสว่วนเปป็ นพลพังแผว่นดตินในการตว่อสผ ต้กพับยาเสพตติด



๒)  มาตรการปล้ องก พันและแกล้ไขปพัญหาการทยุจรกิต
ประพฤตกิม กิชอบ

โดยเสรติมสร ต้าง จติตสานศกและคว่านติยมให ต้กพับเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ของ
รพัฐยศดหลพักธรรมาภติบาลในการปฏติบพัตติหน ต้าทมีถิ่การปลผกจติตสานศกคว่านติยม
คยุณธรรมจรติยธรรมและสร ต้างวตินพัยแกว่ทยุกภาคสว่วน รว่วมรวมพลพังแผว่นดติน
ปต้องกพันและปราบปรามการทยุจรติต จศงให ต้ถพอปฏติบพัตติตามคาสพัถิ่งคณะรพักษา
ความสงบแหว่งชาตติ ทมีถิ่  ๖๙/๒๕๕๗ เรพถิ่อง มาตรการปต้องกพันและแก ต้ไขการ
ทยุจรติตประพฤตติมติชอบ ลงวพันทมีถิ่ ๑๘ มติถยุนายน ๒๕๕๗ และกดาหนดแนวทาง
การดดาเนตินงานขององคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นดพังนมีนั้

๒.๑)  ทดาการสดารวจ  ศศกษารผปแบบการกระ ทดาผติดใน
อดานาจหน ต้าทมีถิ่ของแตว่ละหนว่วยงานทมีถิ่เกติดหรพอนว่าจะเกติดสมดถิ่าเสมอ
กระบวนการขพั นั้นตอนใดทมีถิ่นว่าจะเกติดการทยุจรติต ตดาแหนว่งหรพอตพัวเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ทมีถิ่
รพับผติดชอบและวติธมีการกระทดาผติด

๒.๒)  กดาหนดแนวทางวติธมีการแก ต้ไขลดโอกาสและ
ปต้องกพันการทยุจรติตในทยุกขพั นั้นตอนทมีถิ่มมีความเสมีถิ่ยง

๒.๓)  กดาหนด.....

๒.๓)  กดาหนดวติธมีดดาเนตินการทมีถิ่สามารถปฏติบพัตติให ต้เกติดผล
เปป็ นรผปธรรมอยว่างจรติงจพังกพับการกระทาผติดทมีถิ่ปรากฏเหป็นเปป็ นทมีถิ่ประจพักษร์อยผว่
โดยทพัถิ่วไปทมีถิ่ทาให ต้ประชาชนมมีความรผ ต้ส ศกวว่าเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ไมว่ดดาเนตินการใดๆ
เพราะรพับผลประโยชนร์

๒.๔)  สดารวจและจพัดทดาข ต้อมผลการกระทดาผติดทมีถิ่เหป็นเปป็ นทมีถิ่
ประจพักษร์ในพพนั้นทมีถิ่ของแตว่ละหนว่วยงานพร ต้อมทพั นั้งระบยุตพัวเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ผผ ต้รพับผติด
ชอบ

๒.๕)  จพัดทดาข ต้อมผลบยุคคลนติตติบยุคคลทมีถิ่ได ต้รพับงานจพัดซพนั้อจพัด
จ ต้างย ต้อนหลพัง  ๕  ปมี

๒.๖)  จพัดทดาข ต้อมผลเรพถิ่องทมีถิ่หนว่วยงานร ต้องทยุกขร์ตว่อ
พนพักงานสอบสวน ดดาเนตินคดมีกพับผผ ต้กระ ทดาผติดตามอดานาจหน ต้าทมีถิ่ของหนว่วย
งานนพั นั้นและยพังอยผว่ระหวว่างการสอบสวนให ต้นาแนวทางดพังกลว่าวมาจพัดทดา
ยยุทธศาสตรร์หรพอแนวทางการพพัฒนาหรพอโครงการพพัฒนาบยุคลากรของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นเพพถิ่อเปป็ นมาตรการปต้องกพันและแก ต้ไขปพัญหาการ
ทยุจรติตประพฤตติมติชอบ

๖.  ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาภาคตะว พันออกเฉทยงเหนมือ
๖.๑ ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา

(๑) เพติถิ่มศพักยภาพการแขว่งขพันด ต้านเศรษฐกติจ โดยการยก
มาตรฐานและประสติทธติภาพการผลติตการเกษตร  การพพัฒนาศพักยภาพการ
ประกอบการด ต้านอยุตสาหกรรม  อยุตสาหกรรมบรติการและการทว่องเทมีถิ่ยว  
การตพั นั้งองคร์กรรว่วมภาครพัฐและเอกชนระดพับพพนั้นทมีถิ่เพพถิ่อสว่งเสรติมอดานวยความ



สะดวกด ต้านการค ต้าการลงทยุน และสว่งเสรติมความรว่วมมพอทางเศรษฐกติจกพับ
ประเทศเพพถิ่อนบ ต้าน

(๒) สร ต้างคนให ต้มมีคยุณภาพ เพพถิ่อพพัฒนาคนให ต้มมีสยุขภาวะดมีทพั นั้ง
รว่างกาย จติตใจและสตติปพัญญา  รอบรผ ต้  เทว่าทพันการเปลมีถิ่ยนแปลง  สามารถ
ดดารงชมีพได ต้อยว่างมมีคยุณภาพ

(๓) สร ต้างสพังคมและเศรษฐกติจฐานรากให ต้เข ต้มแขป็ง เพพถิ่อสร ต้าง
ความมพัถิ่นคงด ต้านอาหาร  แก ต้ไขปพัญหาความยากจน หนมีนั้ส ติน และการออม
ของครพัวเรพอน  มมีสพัมมาอาชมีพทมีถิ่มพัถิ่นคง สามารถพศถิ่งพาตนเองและดผแล
ครอบครพัวได ต้อยว่างอบอยุว่น

(๔) ฟพนั้นฟผทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมให ต้สมบผรณร์ โดย
เรว่งอนยุรพักษร์และฟพนั้นฟผพพนั้นทมีถิ่ปว่ าไม ต้ให ต้ได ต้ ๑๕.๙ ล ต้านไรว่ หรพอร ต้อยละ ๒๕ ของ
พพนั้นทมีถิ่ภาค  ปต้องกพันการรยุกพพนั้นทมีถิ่ชยุว่มนดนั้า พพัฒนาแหลว่งนดนั้าและระบบ
ชลประทาน ฟพนั้นฟผดติน ยพับยพั นั้งการแพรว่กระจายดตินเคป็ม และเพติถิ่มประส ติทธติภาพ
การจพัดการโดยสว่งเสรติมทดาเกษตรอตินทรมียร์

๖.๒ ทกิศทางการพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัดและจ พังหว พัด
(๑) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๑ ประกอบด ต้วย

อยุดรธานมี  หนองคาย  หนองบพัวลดาภผ และเลย) เน ต้นการฟพนั้นฟผระบบนติเวศนร์
เพพถิ่อรพักษาสมดยุลธรรมชาตติ  การปรพับโครงสร ต้างการผลติตด ต้านการเกษตรการ
สว่งเสรติมการค ต้า การลงทยุนและการทว่องเทมีถิ่ยวเชพถิ่อมโยงกพับประเทศเพพถิ่อน
บ ต้าน

(๒) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๒ ประกอบด ต้วย 
สกลนคร  นครพนม  และมยุกดาหาร เน ต้นให ต้ความสดาคพัญกพับความรว่วมมพอ
ทางเศรษฐกติจกพับประเทศเพพถิ่อนบ ต้าน  เพติถิ่มประส ติทธติภาพการผลติตสตินค ต้า
การเกษตร สว่งเสรติมพพนั้นทมีถิ่ชลประทาน  การทดาปศยุสพัตวร์โดยเฉพาะโคเนพนั้อ

(๓) กลยุว่มภาค…
(๓) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนกลาง ประกอบด ต้วย 

ขอนแกว่น  กาฬสตินธยุร์  มหาสารคาม และร ต้อยเอป็ด  เน ต้นการพพัฒนา
โครงสร ต้างพพนั้นฐานของเมพองรองรพับการเปป็ นศผนยร์กลางการค ต้าบรติการ และ
การลงทยุนของภาค การใช ต้ประโยชนร์พพนั้นทมีถิ่ชลประทานให ต้เกติดประโยชนร์
สผงสยุด  การทดาการเกษตรก ต้าวหน ต้า  การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรม
พลพังงานทดแทน (Ethanol) ควบคผว่กพับการเพติถิ่มประสติทธติภาพการผลติต

(๔) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๑ ประกอบด ต้วย 
นครราชสมีมา  ชพัยภผมติ  บยุรมีรพัมยร์  สยุรตินทรร์  มยุว่งเน ต้นการพพัฒนาระบบ
ชลประทานให ต้เตป็มศพักยภาพ  การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรมพลพังงาน
ทดแทน (Ethanol) พพัฒนาการทว่องเทมีถิ่ยวทพั นั้งการทว่องเทมีถิ่ยวเช ติงนติเวศนร์
และอารยธรรมขอมด ต้วยการสร ต้างคยุณคว่าเพติถิ่ม และพพัฒนาเส ต้นทาง

(๕)  กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๒ ประกอบด ต้วย 
อยุบลราชธานมี ศรมีสะเกษ ยโสธร และอดานาจเจรติญ  มยุว่งเน ต้นการพพัฒนาแหลว่ง



นดนั้า และระบบบรติหารจพัดการเพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหานดนั้าทว่วมและขาดแคลนนดนั้า  
การสร ต้างงานและรายได ต้จากการทว่องเทมีถิ่ยวให ต้มากขศนั้น

๖.๓ โครงการททที่สดาค พัญ (Flagship Project)

(1) โครงการผลติตข ต้าวหอมมะลติอตินทรมียร์ในทยุว่งกยุลาร ต้องไห ต้เพพถิ่อ
การสว่งออก

(2) โครงการพพัฒนาเมพองมยุกดาหารเปป็ นประตผสผว่อ ตินโดจมีน
(3) โครงการพพัฒนาเส ต้นทางทว่องเทมีถิ่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจพัดการผลติตเอทานอลในภาคอมีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรมียนการสอนด ต้วยระบบศศกษา

ทางไกล
(6) โครงการเกษตรยพัถิ่งยพนเพพถิ่อชยุมชนเข ต้มแขป็ง
(7) โครงการฟพนั้นฟผลยุว่มนดนั้าชมีตอนบนและลยุว่มนดนั้ามผลตอนบนแบบ

บผรณาการเพพถิ่อการผลติตทมีถิ่ยพัถิ่งยพน

๗.  แผนพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัด “รล้อยเอป็ด ขอนแกสน 
มหาสารคาม กาฬสกินธยุ ร” (รล้อย แกสน สาร ส กินธยุ ร) ระยะ  
๔ ปท  (๒๕๕๘-๒๕๖๑)

วกิส พัยท พัศนร “เพกิที่มผลผลกิตภาคพมืชเศรษฐกกิจหล พัก (ขล้าว อล้อย 
ม พันสดาปะหล พัง ยางพารา) และอยุตสาหกรรม การคล้า การบรกิการ 
การทสองเททที่ยว และการลงทยุนสยสสากล”

เปล้ าประสงคร
๑. เพติถิ่มคยุณภาพการผลติตพพชเศรษฐกติจหลพักในเขตพพนั้นทมีถิ่เกษตร

ทมีถิ่เหมาะสม (Zoning) ให ต้ได ต้มาตรฐาน
๒. สร ต้างการเจรติญเตติบโตทางด ต้านเศรษฐกติจ
๓. พพัฒนาการทว่องเทมีถิ่ยวกลยุว่มจพังหวพัดสผว่การทว่องเทมีถิ่ยวอยว่าง

ยพัถิ่งยพน
ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัด ประกอบดล้วย ๔ 

ยยุทธศาสตรรหล พัก ไดล้แกส
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๑ : การพพัฒนาศพักยภาพการผลติต การแปรรผป การ

ค ต้า พพชเศรษฐกติจให ต้มมีความเข ต้มแขป็ง                        
                                      

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์……
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๒ : การสว่งเสรติมการค ต้า การบรติการ การลงทยุน

และพพัฒนาอยุตสาหกรรมให ต้เปป็ น
                                      มติตรตว่อสติถิ่งแวดล ต้อม



ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๓ : การเพติถิ่มศพักยภาพการทว่องเทมีถิ่ยวกลยุว่ม
จพังหวพัด

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๔ : การเตรมียมความพร ต้อมกลยุว่มจพังหวพัดเพพถิ่อ
เข ต้าสผว่ประชาคมเศรษฐกติจอาเซมียน
๘. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดตามแผนพ พัฒนา
จ พังหว พัดมหาสารคาม  

วกิส พัยท พัศนร “เปป็ นแหลสงผลกิตสกินคล้าเกษตรและอาหารคยุณภาพ
ศยนยรกลางบรกิการทางการศ ศกษาและว พัฒนธรรม ประชาชนมท
คยุณภาพชทว กิตททที่ด ท”
         เปล้ าประสงคร

๑. ภาคการเกษตรมมีความเข ต้มแขป็งและสามารถสร ต้างมผลคว่า
เพติถิ่มให ต้กพับจพังหวพัด

๒. การพพัฒนาเศรษฐกติจของจพังหวพัดเตติบโตอยว่างสมดยุลและ
ยพัถิ่งยพน

๓. เปป็ นศผนยร์กลางบรติการทางการศศกษาและวพัฒนธรรม
๔. ประชาชนมมีคยุณภาพชมีวติตทมีถิ่ดมี

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดมท ๔ ประเดป็นยยุทธศาสตรร 
ด พังนททั้

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๑ .ปร พับโครงสรล้างการผลกิต
ดล้านการเกษตรใหล้เอมืทั้อตสอการผลกิตสกินคล้าเกษตรและอาหาร
คยุณภาพ

กลยยุทธร
๑. สว่งเสรติมปพัจจพัยการผลติตเพพถิ่อการเกษตร
๒. สว่งเสรติมการผลติตสตินค ต้าเกษตรปลอดภพัยและได ต้มาตรฐาน
๓. เสรติมสร ต้างความเข ต้มแขป็งและศพักยภาพให ต้แกว่เกษตรกร กลยุว่ม

เกษตรกรและกลยุว่มสหกรณร์การเกษตร
ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๒.สสงเสรกิมการคล้า การลงทยุน 

และการทสองเททที่ยวเชกิงสรล้างสรรคร และว พัฒนธรรมเปป็ นมกิตร
ก พับสกิที่งแวดลล้อม

กลยยุทธร
๑. พพัฒนาโครงสร ต้างพพนั้นฐาน
๒. สว่งเสรติมการตลาดและพพัฒนาผลติตภาพการผลติตและพพัฒนา

ผลติตภพัณฑร์ให ต้มมีคยุณภาพได ต้มาตรฐาน
๓. สว่งเสรติมการทว่องเทมีถิ่ยวเชติงประวพัตติศาสตรร์ศาสนาและ

วพัฒนธรรม
๔. ปต้องกพันแก ต้ไขปพัญหาสติถิ่งแวดล ต้อมและสว่งเสรติม อนยุรพักษร์ ฟพนั้นฟผ 

ทรพัพยากรธรรมชาตติอยว่างเปป็ นระบบ



ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๓.สสงเสรกิมและพ พัฒนาการ
จ พัดการศศกษาเพมืที่อยกระด พับการเปป็ นศยนยรกลางบรกิการ
ทางการศศกษาและว พัฒนธรรมของภาคตะว พันออกเฉทยง
เหนมือ

กลยยุทธยุ ร
๑. บผรณาการพพัฒนาคยุณภาพการเรมียนรผ ต้  การวติจพัย  และการ

สร ต้างองคร์ความรผ ต้ทพั นั้งระบบ
๒. สว่งเสรติมการบรติการทางวติชาการ  วติชาชมีพและทดานยุบดารยุง 

ศาสนา ศติลปวพัฒนธรรมสผว่ชยุมชน

๓. พพัฒนา....

๓. พพัฒนาเครพอขว่ายสถาบพันการศศกษาเพพถิ่อนดาไปสผว่การเปป็ น
ศผนยร์กลางบรติการทางการศศกษา ศาสนาและวพัฒนธรรม 

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๔.พ พัฒนาคยุณภาพชทว กิตของ
ประชาชน สยสส พังคมเอมืทั้ออาทรและสมานฉ พันทร

กลยุยยุทธยุ ร
๑. สว่งเสรติมการมมีสว่วนรว่วมในการพพัฒนาคยุณภาพชมีวติต
๒. พพัฒนาทพักษะฝมีมพอแรงงานเพพถิ่อความมพัถิ่นคงทางอาชมีพ
๓. เสรติมสร ต้างความมพัถิ่นคงและความปลอดภพัยในชมีวติตและ

ทรพัพยร์สติน

๙. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาขององครกรปกครองสสวน
ทล้องถกิที่นในเขตจ พังหว พัด

วกิส พัยท พัศนร
 “ทล้องถกิที่นมหาสารคามการศศกษากล้าวไกล ประชาชน

เปป็ นสยุข อยยสรอดปลอดภ พัย ส พังคม
   เขล้มแขป็ง รย ล้เทสาท พัน พ พัฒนาอยสางสรล้างสรรครและย พัที่งยมืน”

พ พันธกกิจ  

๑. พพัฒนาคยุณภาพทางการศศกษาและสร ต้างแหลว่งเรมียนรผ ต้ในท ต้องถติถิ่น 
ให ต้มมีความพร ต้อมตว่อประชาคมเศรษฐกติจ    อาเซมียน และประชาคมโลก 
รวมถศงเพติถิ่มชว่องทางในการเข ต้าถศงการศศกษาท ต้องถติถิ่น

๒. พพัฒนาคยุณภาพชมีวติตประชาชนในท ต้องถติถิ่นให ต้อยผว่ดมีก ตินดมี ดดารงชมีวติต
อยว่างเหมาะสม อยผว่รอดปลอดภพัยรวมถศงเสรติมสร ต้างศพักยภาพสพังคม ชยุมชน 
ให ต้เข ต้มแขป็งและรผ ต้เทว่าทพันการเปลมีถิ่ยนแปลง



๓. สว่งเสรติมการผลติตและการบรติการ บนพพนั้นฐานองคร์ความรผ ต้และ
ภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่นอยว่างสร ต้างสรรคร์ พร ต้อมพพัฒนาปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพนั้น
ฐาน แหลว่งนดนั้าสาธารณะ รวมถศงอนยุรพักษร์คยุ ต้มครองโบราณสถาน สพบสาน
วพัฒนธรรมประเพณมีทมีถิ่ดมีงามของท ต้องถติถิ่นและรว่วมจพัดการส ติถิ่งแวดล ต้อม

๔. พพัฒนาและสว่งเสรติมสร ต้างประสติทธติภาพขององคร์กรปกครองสว่วน
ท ต้องถติถิ่น  รวมถศงสนพับสนยุนหนว่วยงานและบผรณาการในการพพัฒนาจพังหวพัด

ประเดป็นยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา ประกอบดล้วย ๔ ประเดป็น
ยยุทธศาสตรร คมือ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๑: การจ พัดการศศกษาและสรล้างส พังคม
แหสงการเรทยนรย ล้ในทล้องถกิที่น

แนวทางการพ พัฒนา
๑. พพัฒนาคยุณภาพบรติหารจพัดการการศศกษา และการบรติการ

ทางการศศกษา
๒. พพัฒนาผผ ต้เรมียนผผ ต้สอน และบยุคลากรทางการศศกษา
๓. สนพับสนยุนงานวติชาการและกติจกรรมทางการศศกษา 

ประเดป็น.....

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๒: การสรล้างความเขล้มแขป็งของ
ส พังคมและชยุมชนในทล้องถกิที่น

แนวทางการพ พัฒนา
๑. พพัฒนาคยุณภาพชมีวติตและสว่งเสรติมการศศกษา
๒. เสรติมสร ต้างศพักยภาพและความเข ต้มแขป็งของสพังคม ชยุมชน
๓. สนพับสนยุนและสว่งเสรติมกติจกรรม การกมีฬา และนพันทนาการ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๓: การพ พัฒนาโครงสรล้างการผลกิต
และสรล้างความม พัที่นคงทางเศรษฐกกิจ

 ในทล้องถกิที่น
แนวทางการพ พัฒนา

๑. พพัฒนาสว่งเสรติมการเกษตร  การพาณติชยร์  และการลงทยุน
๒. พพัฒนาและปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพนั้นฐาน แหลว่งนดนั้าสาธารณะ 

โบราณสถานและแหลว่งทว่องเทมีถิ่ยว และจพัดการส ติถิ่งแวดล ต้อม
๓. สนพับสนยุนสว่งเสรติมศาสนา  ศติลปวพัฒนธรรม  ขนบธรรมเนมียม

ประเพณมีและภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๔: การพ พัฒนาและเสรกิมสรล้าง
ประสกิทธกิภาพองครกร

แนวทางการพ พัฒนา



๑. เพติถิ่มศพักยภาพประสติทธติภาพการทดางานของท ต้องถติถิ่น
๒. สนพับสนยุน ชว่วยเหลพอปละประสานการทดางานระหวว่างองคร์กร

ปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น  องคร์กรและหนว่วยงานอพถิ่น

๑๐.  แผนเศรษฐกกิจพอเพทยงทล้องถกิที่น (ดล้านการเกษตร
และแหลสงนด ทั้า) 

ตามระเบมียบกระทรวงมหาดไทย  วว่าด ต้วยการจพัดทดาแผนพพัฒนาของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนพังสพอกระทรวงมหาดไทย 
ดว่วนทมีถิ่สยุด ทมีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวพันทมีถิ่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรพถิ่อง
แนวทางและหลพักเกณฑร์การจพัดทดาและประสานแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น และหนพังสพอ  หนพังสพอจพังหวพัดนครราชสมีมา  
ดว่วนทมีถิ่สยุด ทมีถิ่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวพันทมีถิ่ ๔ กยุมภาพพันธร์ ๒๕๕๙  
เรพถิ่อง  การสดารวจข ต้อมผลเพพถิ่อจพัดทดาแผนพพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียง (ด ต้าน
การเกษตรและแหลว่งนดนั้า)  โดยให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นให ต้ความ
สดาคพัญกพับการจพัดเกป็บข ต้อมผลเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่นโดยเฉพาะด ต้าน
การเกษตรและแหลว่งนดนั้า โดยให ต้ความสดาคพัญกพับข ต้อมผลดารเกษตร  เชว่น 
ประเภทพพชทมีถิ่ปลผก  ต ต้นทยุน/หนว่วย ผลผลติต/หนว่วย ราคาขาย/หนว่วย 
เปป็ นต ต้น  ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้า เชว่น ปรติมาณนดนั้าฝน  แหลว่งนดนั้าธรรมชาตติ  
แหลว่งนดนั้าทมีถิ่มนยุษยร์สร ต้างขศนั้น  เปป็ นต ต้น  โดยจพัดทดายยุทธศาสตรร์หรพอแนวทาง
การพพัฒนาเพพถิ่อประกอบการสนพับสนยุน สว่งเสรติมการประกอบอาชมีพของ
ประชาชนในท ต้องถติถิ่น  โดยได ต้เน ต้นให ต้ท ต้องถติถิ่นแก ต้ไขปพัญหาให ต้กพับชยุมชนเกมีถิ่ยว
กพับด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า  โดยให ต้จพัดทดาเปป็ นแผนพพัฒนาเศรษฐกติจ
พอเพมียงขศนั้น  เทศบาลจศงต ต้องประชาคมท ต้องถติถิ่นในการจพัดทดาแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจพอเพมียงขศนั้น  เพพถิ่อให ต้ชยุมชนได ต้เสนอโครงการด ต้านเกษตรและ
แหลว่งนดนั้าเพพถิ่อเทศบาลจะได ต้นดาบรรจยุในแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นสมีถิ่ปมีตว่อไป โดย
กรมสว่งเสรติมการปกครองท ต้องถติถิ่น  

ได ต้รว่วมกพับสมาคม.....

ได ต้รว่วมกพับสมาคมองคร์การบรติหารสว่วนจพังหวพัดแหว่งประเทศไทย  สมาคม
สพันนติบาตเทศบาลแหว่งประเทศไทย  สมาคมองคร์การบรติหารสว่วนตดาบล
แหว่งประเทศไทย  ดดาเนตินการจพัดทดาแบบสดารวจข ต้อมผลเพพถิ่อจพัดทดาแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่น (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า) โดยมมี
วพัตถยุประสงคร์เพพถิ่อให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นมมีข ต้อมผลปพัญหาความ
ต ต้องการพพนั้นฐานของประชาชน รวมทพั นั้งข ต้อมผลในการแก ต้ไขปพัญหาภพัยแล ต้ง  
ทพั นั้งนมีนั้ให ต้ท ต้องถติถิ่นอดาเภอรว่วมกพับองคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นสดารวจข ต้อมผลให ต้
ครบในแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นเพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหาอยว่างเปป็ นรผปธรรม ซ ศถิ่งข ต้อมผลทมีถิ่
ต ต้องสดารวจมมีดพังนมีนั้ 

สว่วนทมีถิ่ ๑ :  ข ต้อมผลพพนั้นฐานของหมผว่บ ต้านชยุมชน
สว่วนทมีถิ่ ๒ :  ข ต้อมผลด ต้านการเกษตร



สว่วนทมีถิ่ ๓ :  ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้าทางการเกษตร
สว่วนทมีถิ่ ๔ : ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้ากติน นดนั้าใช ต้ (หรพอนดนั้าเพพถิ่อการอยุปโภค 

บรติโภค)

สว่วนทมีถิ่ ๕ : ความต ต้องการในการทดาเกษตรของหมผว่บ ต้าน/ชยุมชน และ
โครงการทมีถิ่หมผว่บ ต้าน/ชยุมชนเสนอ

(๑) ด ต้านเกษตร
(๒) ด ต้านแหลว่งนดนั้าอยุปโภค บรติโภค
(๓) ด ต้านแหลว่งนดนั้าทางการเกษตร

๑๑.  ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาเทศบาลตดาบลวาปทปทยุม
วกิส พัยท พัศนร

        “เทศบาลตดาบลวาปทปทยุม  เมมืองนสาอยยส  สาธารณยปโภคท พัที่ว
ถ ศง  พศที่งพาตนเองไดล้  สยุขภาพอนาม พัยดท
          มทคยุณภาพชทว กิต  เศรษฐกกิจย พัที่งยมืน”

พ พันธกกิจ  
ภารกกิจททที่  1    ปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพนั้นฐาน พพัฒนาเมพอง

นว่าอยผว่  และการจพัดการ
                   ทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
ภารกกิจททที่  2    พพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีถิ่ดมี  ให ต้มมีความโปรว่งใสใน

ทยุกด ต้านรวมทพั นั้งการอดานวย         
                   ความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใช ต้บรติการอยว่างทพัถิ่วถศง 

สะดวกและรวดเรป็ว
ภารกกิจททที่  3    สว่งเสรติม สนพับสนยุนการศศกษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย 

ศาสนาวพัฒนธรรมและประเพณมี   
                   ท ต้องถติถิ่น
ภารกกิจททที่  4    เสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน และสว่งเสรติมด ต้าน

เศรษฐกติจของชยุมชน     
ภารกกิจททที่  5    การสร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหาร

และคว่าใช ต้จว่าย งบประมาณให ต้เกติด
                   ประโยชนร์สผงสยุดตว่อสว่วนรวม และเปป็ นไปตามแผนพพัฒนา

เทศบาลตดาบลวาปมีปทยุม
จยุดมยุสงหมาย
1.   เพพถิ่อปรพับปรยุงการคมนาคมและการสพถิ่อสารให ต้สะดวก รวดเรป็ว ทพัถิ่ว

ถศง และปลอดภพัย
2.   เพพถิ่อให ต้ทยุกภาคสว่วน มมีสว่วนรว่วมในการบรติหารจพัดการตามหลพักธร
รมาภติบาล



          3.   เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนการศศกษา  ศาสนา  ประเพณมี และ
วพัฒนธรรมท ต้องถติถิ่น

4.   เพพถิ่อสว่งเสรติม......

4.   เพพถิ่อสว่งเสรติมสยุขภาพอนามพัย  คยุณภาพชมีวติต และพพัฒนาสติถิ่งแวดล ต้อม
5.   เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนให ต้ประชาชนมมีอาชมีพ มมีรายได ต้เพมียงพอ  ตาม

หลพักปรพัชญาของเศรษฐกติจพอเพมียง

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาและแนวทางการพ พัฒนา  

ยยุทธศาสตรรททที่ 1   ดล้านโครงสรล้างพมืทั้นฐาน

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพนั้นฐาน พพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และ

การจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ               และสติถิ่งแวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการคมนาคม  ขนสว่ง และการสพถิ่อสาร
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านสาธารณผปโภค และสาธารณผปการ
3 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการผพังเมพอง  และการควบคยุมอาคาร

ยยุทธศาสตรรททที่ 2    ดล้านการสสงเสรกิมการศศกษาอบรม  
ศาสนา   และคยุณภาพชทว กิต

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนการศศกษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย ศาสนา 

วพัฒนธรรมและประเพณมีท ต้องถติถิ่น
แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการศศกษาอบรม ศาสนา ศติลปวพัฒนธรรม จารมีต

ประเพณมีและภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น
2  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมอาชมีพ
3  แนวทางการพพัฒนาด ต้านสวพัสดติการสพังคม

ยยุทธศาสตรรททที่ 3  ดล้านการจ พัดระเบทยบชยุมชน/ส พังคม  
และการร พักษาความสงบเรทยบรล้อย

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อเสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน 
แนวทางการพ พัฒนา
1   แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมประชาธติปไตย
2   แนวทางการพพัฒนาด ต้านการปต้องกพันและบรรเทาสาธารณภพัย
3  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการรพักษาความสงบเรมียบร ต้อย



 ยยุทธศาสตรรททที่ 4  ดล้านการวางแผน  การสสงเสรกิมการ
ลงทยุน  พาณกิชยกรรม สสงเสรกิมการเกษตร  และการทสองเททที่ยว

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อสว่งเสรติมด ต้านเศรษฐกติจของชยุมชน         

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมการลงทยุน
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการพาณติชยกรรม
๓  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการเกษตร
๔  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการทว่องเทมีถิ่ยว

ยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ 5……   

ยยุทธศาสตรรททที่ 5   ดล้านการบรกิหารจ พัดการและการอนยุร พักษร
ทร พัพยากรธรรมชาตกิ ส กิที่งแวดลล้อม

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อพพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และการจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและส ติถิ่ง

แวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
แนวทางการพ พัฒนา
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการอนยุรพักษร์ทรพัพยากรธรรมชาตติ  การ

คยุ ต้มครองดผแลและบดารยุงรพักษาปว่ าและนดนั้า

ยยุทธศาสตรรททที่ 6   ดล้านการพ พัฒนาการเมมือง  บรกิหาร
จ พัดการ

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
           1  เพพถิ่อพพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีถิ่ดมี  ให ต้มมีความโปรว่งใสใน
ทยุกด ต้านรวมทพั นั้งการอดานวยความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใช ต้บรติการอยว่าง
ทพัถิ่วถศง สะดวกและรวดเรป็ว
           2  เพพถิ่อสร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหารและ
คว่าใช ต้จว่าย งบประมาณให ต้เกติดประโยชนร์สผงสยุดตว่อสว่วนรวมและเปป็ นไปตาม
แผนพพัฒนาเทศบาลตดาบลวาปมีปทยุม

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาสว่งเสรติมการมมีสว่วนรว่วมของประชาชน
2  แนวทางการพพัฒนาทางการเมพอง / การบรติหารจพัดการองคร์กร

๑๒.  นโยบายของผย ล้บร กิหารเทศบาลตดาบลวาปทปทยุม
๑. นโยบายการพ พัฒนาดล้านโครงสรล้างพมืทั้นฐาน



  -ดล้านไฟฟล้ า ไฟฟต้าสาธารณะให ต้สวว่างเพมียงพอ  เพพถิ่อรพักษาความปลอดภพัยใน
ชมีวติตและทรพัพยร์ส ตินของประชาชน  

-ดล้านประปา ดดาเนตินการสดารวจและขยายเขตระบบประปาให ต้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได ต้ครอบคลยุมทพัถิ่วถศง  

-ดล้านถนน ดดาเนตินการปรพับปรยุง ถนน  ตรอก  ซอย  ให ต้เปป็ นคอนกรมีต
หรพอลาดยาง  เพพถิ่อประชาชนได ต้     

  รพับความเปป็ นอยผว่ทมีถิ่ ดมีขศนั้น
-เสรติมสร ต้างมาตรการในการปต้องกพัน และแก ต้ไขปพัญหานดนั้าทว่วมขพังใน

ชยุมชน
๒. นโยบายดล้านส พังคม

- สว่งเสรติมการสร ต้างสยุขภาพของประชาชน
- สว่งเสรติมและสนพับสนยุนกติจกรรมของผผ ต้สผงอายยุ 
- สว่งเสรติมอาชมีพให ต้กพับประชาชนผผ ต้มมีรายได ต้น ต้อย
- รณรงคร์สว่งเสรติมกระบวนการสร ต้างเสรติมคยุณธรรม จรติยธรรม การสร ต้าง

วตินพัย และจติตสาธารณะของ
   คนในชยุมชน
- พพัฒนาองคร์ความรผ ต้สผว่ชยุมชน สร ต้างชยุมชนเทศบาลตดาบลวาปมีปทยุมให ต้เปป็ น

สพังคมแหว่งการเรมียนรผ ต้ทมีถิ่มยุว่งเน ต้นคน                
   เปป็ นศผนยร์กลางการพพัฒนา
- สว่งเสรติมและจพัดทดาแผนแมว่บทชยุมชน และแผนปฏติบพัตติการชยุนชน การรวม

กลยุว่มทางสพังคม องคร์กรชยุมชน 
   เพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหาความยากจน และการสร ต้างเครพอขว่ายการพพัฒนา

สพังคมทมีถิ่สอดคล ต้องกพับ มติตติความ
   เปป็ น เมพองนว่าอยผว่ชยุมชนนว่าอยผว่อยว่างยพัถิ่งยพน บนพพนั้นฐานของการสร ต้าง

ความเข ต้มแขป็งให ต้กพับ ภาคประชาชน       
  และชยุมชน

๓. นโยบาย……

๓. นโยบายดล้านสกิที่งแวดแวดลล้อม
 -  พพัฒนาภผมติทพัศนร์  ให ต้สวยงามครบทยุกพพนั้นทมีถิ่

- สว่งเสรติมให ต้เทศบาลตดาบลวาปมีปทยุมเปป็ นเมพองนว่าอยผว่  สะอาด  เรมียบร ต้อย  
มมีภผมติทพัศนร์  และมมีส ติถิ่งแวดล ต้อมทมีถิ่ดมี

-  สว่งเสรติมสาธารณสยุขมผลฐานในเขตเทศบาล  เพพถิ่อดผแลสยุขภาพและ
สติถิ่งแวดล ต้อมในชยุมชน

- พพัฒนาประสติทธติภาพในการกดาจพัดขยะให ต้ดมียติถิ่งขศนั้น
- ปรพับปรยุงระบบบดาบพัดนดนั้าเสมียให ต้ดมียติถิ่งขศนั้น
- ปรพับปรยุงตลาดสด  ตลาดโต ต้รยุว่ง  ให ต้เปป็ นตลาดนว่าซพนั้อ  และให ต้ได ต้ถผก

สยุขลพักษณะ



- ปรพับปรยุงและสว่งเสรติมให ต้ประชาชนมมีสถานทมีถิ่ออกกดาลพังกาย  และ
ทมีถิ่พพักผว่อน

- รณรงคร์สว่งเสรติมการสร ต้างจติตสดานศกสาธารณะทางด ต้านการบรติหาร
จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ 
               สติถิ่งแวดล ต้อมและพลพังงานแกว่ประชาชน และชยุมชน

- สว่งเสรติมสนพับสนยุนการเฝต้าระวพัง และพพัฒนาหนองนดนั้า ซ ศถิ่งเปป็ นแหลว่ง
นดนั้าทมีถิ่สดาคพัญของชยุมชนให ต้

   สามารถรองรพับการใช ต้ประโยชนร์ของชยุมชนในเขตเทศบาลตดาบล
วาปมีปทยุมและพพนั้นทมีถิ่อพถิ่น ๆ 

   ทมีถิ่มมีอาณาเขตตติดตว่อกพันได ต้อยว่างยพัถิ่งยพน
-สว่งเสรติมสนพับสนยุนกระบวนการมมีสว่วนรว่วมของชยุมชนในการบรติหาร

จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและ    
  สติถิ่งแวดล ต้อมขพับเคลพถิ่อนการจพัดทดาโครงการ และการดดาเนตินกติจกรรม

ตว่าง ๆ ทมีถิ่มยุว่งไปสผว่การลดสภาวะ
  โลกร ต้อน

๔. นโยบายดล้านการศศกษา  ขนบธรรมเนทยม  ประเพณท และการ
กทฬา

- สว่งเสรติมสนพับสนยุนการศศกษาโรงเรมียนในเขตเทศบาลให ต้มมีคยุณภาพ
ตามมาตรฐานการศศกษา
- สว่งเสรติมสนพับสนยุนผลพักดพันศผนยร์พพัฒนาเดป็กเลป็กวพัดโสมนพัสประดติษฐร์
ให ต้เปป็ นศผนยร์ทมีถิ่ผว่านเกณฑร์
    มาตรฐาน
- จพัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวพันและอาหารเสรติม(นม) 

เพพถิ่อให ต้นพักเรมียนมมีคยุณภาพชมีวติต
  ทมีถิ่สมบผรณร์แขป็งแรง
- สว่งเสรติมประชาชน  เยาวชน ในการเลว่นกมีฬาและออกกดาลพังกาย  
เพพถิ่อให ต้ประชาชนมมีสยุขภาพแขป็งแรง
   ปราศจากโรคภพัย-  สว่งเสรติมสนพับสนยุนการพพัฒนากระบวนการ

ทางการศศกษาทพั นั้งในระบบ  
   นอกระบบและตามอพัธยาศพัย ด ต้วยการจพัดการศศกษาตามรพัฐธรรมนผญ

แหว่งราชอาณาจพักรไทย
   ปมี  ๒๕๕๐  สดาหรพับ เดป็กเยาวชน และประชาชน ได ต้มมีโอกาสเรมียน

ฟรมี เรมียนดมี และเรมียน
   อยว่างมมีคยุณภาพ 
- สว่งเสรติมสนพับสนยุนกติจกรรมตว่างๆ ทมีถิ่เกมีถิ่ยวกพับศาสนาศศกษา การปฏติบพัตติ
กติจกรรมทางศาสนา และ 
   การพพัฒนาศาสนสถาน 
- สนพับสนยุนและสว่งเสรติมการสพบสานวพัฒนธรรม ประเพณมี วติถมีชยุมชน 

และภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น                                              



-  สว่งเสรติมกติจกรรมการแขว่งขพันกมีฬาทพั นั้งภายในและภายนอกชยุมชน 
รวมทพั นั้งกติจกรรมอพันเนพถิ่องในโอกาส
   วพันสดาคพัญของทางราชการ รพัฐประเพณมี และประเพณมีท ต้องถติถิ่น 

๕. นโยบายดล้าน…..

๕. นโยบายดล้านการปล้ องก พันและบรรเทาสาธารณภ พัย และการ
ปล้ องก พันยาเสพตกิด

- จพัดหาอยุปกรณร์ดพับเพลติงทมีถิ่ทพันสมพัยและตรวจสภาพอยุปกรณร์เพพถิ่อให ต้
พร ต้อมใช ต้งานได ต้ตลอดเวลา
- สว่งเสรติมให ต้ความรผ ต้แกว่ประชาชนในการปต้องกพันสาธารณภพัย
- ให ต้ความชว่วยเหลพอแกว่ผผ ต้ประสบภพัยตว่างๆ
- รณรงคร์และพพัฒนาให ต้ชยุมชนในเขตเทศบาลปลอดยาเสพตติด

๖. นโยบายดล้านการบรกิหาร
- จพัดระบบบรติหารงานเทศบาลให ต้มมีความโปรว่งใสในทยุกๆด ต้านและสว่ง
เสรติมให ต้ประชาชนมมีสว่วนรว่วม
   ในการตรวจสอบการปฏติบพัตติหน ต้าทมีถิ่  รวมทพั นั้งอดานวยความสะดวกให ต้
แกว่ประชาชนผผ ต้มาขอรพับบรติการ
   อยว่างทพัถิ่วถศงสะดวกและรวดเรป็ว 

****************************



สสวนททที่ ๓

1.  ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลยยุทธศาสตรร์เพพที่อความ
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิที่นส ทที่ปท
     1.1  สรยุปคะแนนประเมพินผลยยุทธศาสตรร์  
     ผลการใหล้คะแนนยยุทธศาสตรร์ของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม  จาก
การประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ  เมพที่อว พันททที่  
     18  ตยุลาคม  2560  ด พังนทน

ประเดด็นการพพิจารณา
คะแนน

เตด็ม
คะแนนททที่

ไดล้

ร ล้อยละ
ของ

คะแนน
เตด็ม

๑.  ขล้อมมูลสภาพท พัที่วไปขององคร์กร
ปกครองสสวนทล้องถพิที่น

2 ๐ 19.78 98.9

๒.  การวพิเคราะหร์สภาวการณร์และ
ศ พักยภาพ

1 ๕ 14.67 97.8

๓.  ยยุทธศาสตรร์ ประกอบดล้วย 6 ๕ 60.89 93.67

๓.๑  ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรสสวนท ท้อง
ถถถิ่น

(10) 9 90

๓.๒  ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
สสวนท ท้องถถถิ่นในเขตจจังหวจัด

(10) 9 90

๓.๓  ยยุทธศาสตรร์จจังหวจัด (๑๐) 9.33 93.3

๓.๔  วถสจัยทจัศนร์ (๕) 4.78 95.6

๓.๕  กลยยุทธร์ (๕) 5 100

๓.๖  เปท้าประสงคร์ของแตสละประเดด็น
กลยยุทธร์

(5) 4.67 93.4

๓.๗  จยุดยยืนทางยยุทธศาสตรร์ (๕) 4.78 95.6

ผลการวพิเคราะหร์การตพิดตามและ
ประเมพินผล

ผลการวพิเคราะหร์การตพิดตามและ
ประเมพินผล



3.8  แผนงาน (๕) 5 100

3.9  ความเชยืถิ่อมโยงของยยุทธศาสตรร์ใน
ภาพรวม

(๕) 4.56 91.2

3.10 ผลผลถต/โครงการ (๕) 4.78 95.6

รวม ๑๐๐ 95.33 95.33

2.  ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลโครงการเพพที่อความ
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิที่นส ทที่ปท
     2.1  สรยุปคะแนนประเมพินผลโครงการ  
     ผลการใหล้คะแนนโครงการของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม  จากการ
ประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ  เมพที่อว พันททที่  
     18  ตยุลาคม  2560  ด พังนทน

ประเดด็นการพพิจารณา คะแนน
เตด็ม

คะแนน
ททที่ไดล้

ร ล้อยละ
ของ

คะแนน
เตด็ม

๑. การสรยุปสถานการณร์การพ พัฒนา  ๑๐ 9.11 91.1

๒. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ถพิที่นสทที่ปท ไปปฏพิบ พัต พิในเชพิงปรพิมาณ 

๑๐ 9 90

๓. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ถพิที่นสทที่ปท ไปปฏพิบ พัต พิในเชพิงคยุณภาพ 

๑๐ 9.11 91.1

๔. แผนงานและยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา ๑๐ 9.28 92.8

๕. โครงการพ พัฒนาประกอบดล้วย ๖๐ 54.44 90.73

   ๕.๑ ความชจัดเจนของชยืถิ่อโครงการ ๕ 4.67 93.4

   ๕.๒ กกาหนดวจัตถยุประสงคร์สอดคล ท้องกจับ
โครงการ 

๕ 4.89 97.8

   ๕.๓ เปท้าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม 5 4.78 95.6



ความชจัดเจนนกาไปสสสการตจั ตั้งงบประมาณได ท้ถสก
ต ท้อง

   5.4 โครงการมมความสอดคล ท้องกจับแผน
ยยุทธศาสตรร์ชาตถ 20 ปม

๕ 4.33 86.6

  5.5 เปท้าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม
ความสอดคล ท้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกถจและ
สจังคมแหสงชาตถ

5 4.56 91.2

 5.6 โครงการมมสอดคล ท้องกจับ  Thailand 4.0 5 4.22 84.4

 5.7 โครงการสอดคล ท้องกจับยยุทธศาสตรร์จจังหวจัด ๕ 4.33 86.6

 5.8 โครงการแก ท้ไขปจัญหาความยากจนหรยือ
การเสรถมสร ท้างให ท้ประเทศชาตถมจัถิ่นคง มจัถิ่งคจัถิ่ง 
ยจัถิ่งยยืน

5 4 80

 5.9 งบประมาณมมความสอดคล ท้องกจับเปท้าหมาย 
(ผลผลถตของโครงการ)

๕ 4.33 86.6

 5.10 มมการประมาณการราคาถสกต ท้องตามหลจัก
วถธมการงบประมาณ

๕ 4.78 95.6

 5.11 มมการกกาหนดตจัวชมตั้วจัด (KPI) และ
สอดคล ท้องกจับวจัตถยุประสงคร์และผลทมถิ่คาดวสาจะได ท้
รจับ

5 4.78 95.6

 5.12 ผลทมถิ่คาดวสาจะได ท้รจับ สอดคล ท้องกจับ
วจัตถยุประสงคร์

๕ 4.78 95.6

รวม ๑๐๐ 90.94 90.94

ปพัญหาและอยุปสรรคในการตพิดตามและประเมพินผลแผนพ พัฒนา  มท
ด พังนทน

ปพัญหา
๑)  เทศบาลไมสสามารถบรรจยุโครงการ/กถจกรรมในเทศบจัญญจัตถงบ

ประมาณรายจสายได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรม 
๒)  เทศบาลไมสสามารถดกาเนถนการได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรมทมถิ่ตจั ตั้งไว ท้

ในเทศบจัญญจัตถงบประมาณรายจสาย 

อยุปสรรค
๑)  เทศบาลตกาบลวาปมปทยุมมมงบประมาณไมสเพมยงพอตสอการดกาเนถนงาน

แก ท้ไขปจัญหาและความต ท้องการของประชาชนในชยุมชนได ท้ทจั ตั้งหมด 



๒)  เทศบาลตจั ตั้งงบประมาณในการดกาเนถนการตามภารกถจแตสละด ท้านบาง
รายการยจังไมสเพมยงพอและบางรายการมากเกถนไป  ทกาให ท้ต ท้องโอนเพถถิ่ม โอน
ลด และตจั ตั้งจสายรายการใหมส     

   

  

 

  

 



  



สสวนททที่  ๔

ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  ได ด้กตาหนดเครรรื่อง
มรอ  อทุปกรณณ์  สติรื่งทปีรื่ใช ด้เปป็ นสรรื่อสตาหรพับการตติดตามและประเมตินผล  เพรรื่อใช ด้ใน
การรวบรวมข ด้อมมูลแผนพพัฒนาทปีรื่ได ด้กตาหนดขขขึ้น  ซ ขรื่งมปีผลตต่อการพพัฒนาท ด้องถติรื่น 
ข ด้อมมูลดพังกลต่าวเปป็ นได ด้ทพั ขึ้งข ด้อมมูลเช ติงปรติมาณ  และข ด้อมมูลเช ติงคทุณภาพ  มปีความ
จตาเปป็ นและสตาคพัญในการนตามาหาคต่าและผลของประโยชนณ์ทปีรื่ได ด้รพับจากแผน
พพัฒนา  เปป็ นแบบสอบถาม  แบบวพัดคทุณภาพแผน  แบบตติดตามและประเมติน
ผลโครงการสตาหรพับแผนพพัฒนาเพรรื่อความสอดคล ด้องของยทุทธศาสตรณ์และ
โครงการ  แบบตพัวบต่งชปีขึ้ของการปฏติบพัตติงาน  แบบบพันทขกข ด้อมมูล  แบบรายงาน  
เพรรื่อนตาไปวติเคราะหณ์ทางสถติตติ  และการหาผลสพัมฤทธติธิ์โดยรมูปแบบตต่างๆ ทปีรื่
สอดคล ด้องกพับบรติบทของท ด้องถติรื่น  โดยเครรรื่องมรอทปีรื่ใช ด้ในการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  ประจตาปปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ครพั ขึ้งทปีรื่ 1  (ระหวต่างเดรอน ตทุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถขง มปีนาคม 
๒๕๖๒)  คคือการประเมมินผลในเชมิงปรมิมาณ  โดยใชชแบบตมิดตามและ
ประเมมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอคืที่นๆ : ตามคคสม คือกรมการปกครองสสวน
ทชองถมิที่น)  และการตมิดตามและประเมมินคคุณภาพแผนพ พัฒนาโดยมทราย
ละเอทยดในการตมิดตามและประเมมินผล  ดพังนปีขึ้

   

ผลการตมิดตามและประเมมินผล
ตามแบบ ๑-๓/๑

ผลการตมิดตามและประเมมินผล
ตามแบบ ๑-๓/๑



แบบททที่  ๑...

แบบททที่  ๑  การกกาก พับการจ พัดทกาแผนยคุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
สสวนทชองถมิที่น
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๑  เปป็ นแบบประเมตินตนเองในการจพัดทตาแผน
ยทุทธศาสตรณ์ขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น  โดยจะทตาการประเมตินและราย
งานททุกๆ ครพั ขึ้ง หลพังจากทปีรื่องคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นได ด้ประกาศใช ด้แผน
ยทุทธศาสตรณ์แล ด้ว

ชคืที่อองคร์กรปกครองสสวนทชองถมิที่น      เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม 

ประเดด็นการประเมมิน

มทการ
ดกาเนมิน

การ

ไมสมท
การ

ดกาเนมิน
การ

1.  คณะกรรมการพ พัฒนาทชองถมิที่น
1.1  มปีการจพัดตพั ขึ้งคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่นเพรรื่อจพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.2  มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่น
เพรรื่อจพัดทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.3  มปีการจพัดประชทุมอยต่างตต่อเนรรื่องสมตรื่าเสมอ 

1.4  มปีการจพัดตพั ขึ้งคณะกรรมการสนพับสนทุนการจพัดทตา
แผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.5  มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการสนพับสนทุนการจพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.6  มปีคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่นรต่วมกพับประชาคม
ท ด้องถติรื่น และรต่วมจพัดทตารต่างแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



2.  การจ พัดทกาแผนพ พัฒนาทชองถมิที่น
2.1  มปีการรวมรวมข ด้อมมูลและปพัญหาสตาคพัญของ
องคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นมาจพัดทตาฐานข ด้อมมูล



2.2  มปีการเปติดโอกาสให ด้ประชาชนเข ด้ามามปีสต่วนรต่วม
ในการจพัดทตาแผน



2.3  มปีการวติเคราะหณ์ศพักยภาพขององคณ์กรปกครอง 



สต่วนท ด้องถติรื่น (SWOT) เพรรื่อประเมตินสถานภาพการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น
2.4  มปีการกตาหนดวติสพัยทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ศพักยภาพของท ด้องถติรื่น



2.5  มปีการกตาหนดวติสพัยทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์จพังหวพัด



2.6  มปีการกตาหนดจทุดมทุต่งหมายเพรรื่อการพพัฒนาทปีรื่
ยพัรื่งยรน



2.7  มปีการกตาหนดเปด้าหมายการพพัฒนาองคณ์กร
ปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น



2.8  มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาและ
แนวทางการพพัฒนา



2.9  มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนา



2.10 มปีการอนทุมพัตติและประกาศใช ด้แผนยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนา



2.11 มปีการจพัดทตาบพัญชปีกลทุต่มโครงการในแผน
ยทุทธศาสตรณ์



2.12 มปีการกตาหนดรมูปแบบการตติดตามประเมตินผล
แผนยทุทธศาสตรณ์



แบบทปีรื่  ๒.....  

แบบททที่ ๒  แบบตมิดตามผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองสสวนทชอง
ถมิที่นตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา 
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๒  แบบประเมมินตนเอง    โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรรื่อใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นตามยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่นสปีรื่ปปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประเมตินอยต่าง
น ด้อยปปีละหนขรื่งครพั ขึ้งภายในเดรอนธพันวาคม    
สสวนททที่  ๑    ขชอมคลท พัที่วไป

๑.๑  ชรรื่อองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น  เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม



๑.๒  ครพั ขึ้งทปีรื่  1   (ระหวต่างเดรอนตทุลาคม  ๒๕๖๑ – เดรอนมปีนาคม 
๒๕๖๒)

สสวนททที่  2  ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

ยคุทธศาสตรร์
การพ พัฒนา

ปท  ๒๕๖๑ ปท  ๒๕๖๒ ปท  ๒๕๖๓ ปท  ๒๕ 6 ๔
โครงกา

ร
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงกา
ร

(เปช า
หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงการ
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงการ
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

1.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรขึ้น
ฐาน

10 5 12 1

2.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
สต่งเสรติม
คทุณภาพชปีวติต

51 36 57 15

3.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
จพัดระเบปียบ
ชทุมชน/สพังคม
และรพักษาความ
สงบเรปียบร ด้อย

9 8 9 1

4.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การวางแผน 
การสต่งเสรติมการ
ลงททุน พาณติช
ยกรรม  การ
ทต่องเทปีรื่ยว

8 3 8 2

5.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การบรติหาร
จพัดการและ
อนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรม
ชาตติสติรื่งแวดล ด้อม

12 4 12 1

6.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง 
บรติหารจพัดการ

23 15 23 10

รวมท พัชงส มิชน 113 71 121 30

คมิดเปด็ นรชอย
ละของ

ยคุทธศาสตรร์
การพ พัฒนา

62.8

4

24.8

0



แบบททที่  ๓/๑……

แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมมินผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองสสวน
ทชองถมิที่นตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมมินตนเอง  โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรรื่อใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นตามยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่นสปีรื่ปปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประเมตินอยต่าง
น ด้อยปปีละหนขรื่งครพั ขึ้งภายในเดรอนธพันวาคม  
สสวนททที่  ๑  ขชอมคลท พัที่วไป

   ๑.๑  ชคืที่อองคร์กรปกครองสสวนทชองถมิที่น  เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม
   ๑.๒  คร พัชงททที่  1  (ระหวสางเดคือนตคุลาคม  ๒๕๖๑ – เดคือนมทนาคม

๒๕๖๒)

สสวนททที่  ๒  ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
 ยคุทธศาสตรร์และจกานวนโครงการททที่ปรากฏอยคสในแผนและจกานวน
โครงการททที่ไดชปฏมิบ พัต มิ

ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

จกานวนโครงการ
ปรากฏ
อยคสใน
แผน

พ พัฒนาสทที่
ปท

(ปท6 ๒)

บรรจคุใน
เทศบ พัญ

ญ พัตมิ
(นกาไป
ปฏมิบ พัต มิ)

คมิดเปด็ นรชอย
ละ

ของ
โครงการ
ททที่ปรากฏ
ในแผนฯ 

1.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรขึ้นฐาน

12 7 58.34

2.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านสต่ง
เสรติมคทุณภาพชปีวติต

57 41 71.93

3.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านจพัด
ระเบปียบชทุมชน/สพังคมและรพักษา
ความสงบเรปียบร ด้อย

9 9 100



4.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
วางแผน การสต่งเสรติมการลงททุน 
พาณติชยกรรมการทต่องเทปีรื่ยว

8 5 62.50

5.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
บรติหารจพัดการและอนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรมชาตติส ติรื่งแวดล ด้อม

12 5 41.67

6.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง บรติหารจพัดการ

23 15 65.22

รวม 121 82 67.77



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดด ททที่มทกจำรเพพที่มเตพม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนพนกจำร ดจจำเนพนกจำรไมยู่ไดดดจจำเนพนกจำร
              6           6 

6             28         34 

              9           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
              3           3 

    กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
              4           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
1             15         16 

รวม 7             -              65           -              -          72 

ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  1
( ตยุลจำคม - ธยันวจำคม  พ.ศ. 2560)

ททที่มทกจำรยกเลพก

1.  ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและ

4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน

5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำรอนยุรยักษร

6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัด



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดด ททที่มทกจำรเพพที่มเตพม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนพนกจำร ดจจำเนพนกจำรไมยู่ไดดดจจำเนพนกจำร
2                3               1           6 

16                4             14         34 

1               7             1           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
              3           3 

    กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
1                1               2           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
7                1               8         16 

รวม 27               9            35            1            -          72 

ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  2
(มกรจำคม - มทนจำคม  พ.ศ. 2561)

ททที่มทกจำรยกเลพก

1.  ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน

5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำรอ

6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัด



กจำร



กจำร



  จจจำนวนโครง  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร 

ยยุทธศจำสตรร จำรททที่แลดวเสรร็จ  ททที่แลดวเสรร็จ  ททที่อยยยู่ระหวยู่จำง  ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง  ททที่ยยังไมยู่ไดด  ททที่ไมยู่ไดด 

 ดจจำเนพนกจำร 
2      33.33             3      50.00             1            -                6 

16      47.06             4      11.76           14      41.18            34 

1      11.11            -              -               8      88.89              9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
           -              -              -               3    100.00              3 

    กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
1      25.00             1            -               2      50.00              4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
7      43.75             1        6.25             8      50.00            16 

รวม 27     37.50            9     12.50           36     50.00           72 

สรยุปรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนพนโครงกจำรประจจจำปปีงบประมจำณ พ.ศ. 2561

 จจจำนวน
โครงกจำร
ทยัทั้งหมด  (รดอยละ) จจำเนพนกจำร(รดอยละดจจำเนพนกจำร/ยกเลพกจจำเนพนกจำร (รดอยละ

1.  ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยัง

4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน

5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำ

6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพห

                                      จจำกตจำรจำง พบวยู่จำ  จจจำนวนโครงกจำรมททยัทั้งหมด  72  โครงกจำร   ดจจำเนพนกจำรเสรร็จ จจจำนวน 
              จจจำนวนโครงกจำรททที่อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร  จจจำนวน  9  โครงกจำร  คพดเปป็นรดอยละ  12.50 จจจำนวนททที่ยยังไมยู่ได





ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 5,0005,000 เพพที่อใหดผยดปกครองไดดเดร็กนยักเรทยน เดร็กนยักเรทยนมทหเดร็กนยักเรทยน เดร็กนยักเรทยนมท

สจจำหรยับเดร็กปฐมวยัย หนยังสพอนพทจำนกลยับไ นพทจำนททที่เหมจำะ หนยังสพอนพทจำนททที่
ททที่บดจำน เปป็นกจำรสยู่งเสกพจกรรม กยับวยัยของเดร็ก กพจกรรม เหมจำะสมกยับวยัย
ครอบครยัวมทควจำมใกลดชพดกยับ ควจำมเขดจำใจงยู่จำย ของเดร็ก ไดดเกพด
เดร็ก ผยู่จำนกจำรเลยู่จำนพทจำน ควจำมเขดจำใจงยู่จำย

2 โครงกจำรจยัดงจำนประเ ### ### เพพที่อเปป็นกจำรสพบสจำน จจจำนวนผยดเขดจำรทยุกภจำคสยู่วนรจำจจจำนวนผยดเขดจำรทยุกภจำคสยู่วน
ลอยกระทง อนยุรยักษรศพลปวยัฒนธร รจำชกจำรรวมทยัทั้ง

ไดดรยู่วมกพจกรรมกจำร ภจำคประชจำชนไดด
งจำม ของไทยใหดคงอยยยู่ สพบสจำนและอนยุรยักษร รยู่วมกพจกรรมกจำร
สพบไป ศพลปวยัฒนธรรม สพบสจำนและอนยุรยักษร

ภยมพปปัญญจำ ประเพณท ศพลปวยัฒนธรรม
อยันดทงจำมของไทยใหด ภยมพปปัญญจำประเพณท
คงอยยยู่สพบไป อยันดทงจำมของไทย

ใหดคงอยยยู่สพบไป

รจำยงจำนผลกจำรดจจำเนพนงจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒนจำ  ประจจจำปปีงบประมจำณ  พ.ศ.2561

ไตรมจำสททที่  1 (ตยุลจำคม 60 - ธยันวจำคม 60)

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

๑ พ.ย.60โครงกจำรพยัฒนจำ IQ แล
82 คน เขดจำรยู่วม ๗0 คน เขดจำรยู่วม

 3 พ.ย.6

กพจกรรม 450 รวมทยัทั้งภจำคประชจำกพจกรรม 500 

ภยมพปปัญญจำ ประเพณทอยันดท-



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรปรยับปรยุงซยู่ ### 6,500 หดองนจทั้จำบรพเวณนยักเรทยนจจจำน หดองนจทั้จำบรพเวณ

หดองนจทั้จำ และปรยับปรยุงประตยรยัทั้ว ปปิดหดองนจทั้จำบรพเวณดด ดดจำนหลยังอจำคจำ ดดจำนหลยังอจำคจำร
ทจำงเขดจำ อจำคจำรเอนกประสงคร เอนกประสงคร กพจกรรม เอนกประสงคร

สะอจำดและปลอดภยัย สะอจำดและ
ภจำยในศยนยรพยัฒนจำเดร็ซยู่อมแซมชยักโเหมจำะแกยู่กจำรใชดงจำน ปลอดภยัยเหมจำะ
สะอจำด นยู่จำอยยยู่ และ สจจำหรยับเดร็กททที่ สจจำหรยับเดร็กในศยนยร แกยู่กจำรใชดงจำน

จจจำนวน ๕ ตยัวพยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ สจจำหรยับเดร็กในศยนยร
ชยักโครกททที่ชจจำรยุดเสทยหจำยใหด พยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ
พรดอมใชดงจำนสจจำหรยับเดร็ก

4 22-24 โครงกจำรจยัดงจำนออน ### ### เพพที่อเปป็นกจำรอนยุรยักษรผยดเขดจำรยู่วมกพจ ไดดรยู่วมสพบสจำนผยดเขดจำรยู่วมกพจ ไดดรยู่วมสพบสจำมทกจำรโอนเพพที่ม
กลองยจำว อนยุรยักษรศพลป จจจำนวน

เนทยม ประเพณทกจำรละเลยู่น ธรรม วยัฒนธรรม 
ดนตรทพพทั้นบดจำน ขนบธรรมเนทยม ขนบธรรมเนทยม

ประเพณท กจำรละเลยู่น ประเพณทกจำรละเลยู่น
ดนตรทพพทั้นบดจำน ดนตรทพพทั้นบดจำน

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

ธ.ค.60 1.เพพที่อใหดมทประตยเหลร็ก1.จยัดทจจำประตย
เหลร็กดยัด 2 บจำน 82 คน เขดจำรยู่วม
2.ทจำสทใหดสวยงจำ

2.เพพที่อใหสภจำพแวดลดอ3.ปรยับปรยุง

3.เพพที่อปรยับปรยุงซยู่อมแซ

ธ.ค.60 ศพลปวยัฒนธรรม ขนบธจจจำนวน 300 อนยุรยักษรศพลปวยัฒนจจจำนวน 300 

20,000 บจำท



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
5 โครงกจำรสยู่งเสรพมสยุข ### ### ผยดสยงอจำยยุ เขดจำ ผยดสยงอจำยยุ เขดจำ ผยดสยงอจำยยุ

พยัฒนจำศยักยภจำพผยดสยงอจำยยุ คยุณภจำพชทวพตและกจำ ชทวพตททที่ดท คยุณภจำพชทวพตททที่บจำงรจำยไมยู่

พยัฒนจำตนเอง กจำร กจำรพยัฒนจำตนเกจำร อยยู่จำง
ตนเอง กจำรดยแลคยุดมครอง ดยแล คยุดมครอง และ กจำรดยแล คยุดมคสมจที่จำเสมอ
และพพทยักษรสพทธพผยดสยงอจำยยุ และมทควจำมรยดจยัก

ประโยชนรของตนเอง
ของผยดสยงอจำยยุทยัทั้งดดจำนรยู่จำงกจำย ของตนเอง
และจพตใจ

และดจจำรงชทวพตอยยยู่ไดดอยยู่จำงมท
ควจำมสยุข

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

ต.ค.60- 1.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรพยัฒ 1.ผยดสยงอจำยยุมทคยุณ 1.ผยดสยงอจำยยุมท
มท.ค.61 โครงกจำร/กพจกรรม โครงกจำร/กพจกรรม

เรทยนรยดตลอดชทวพตของผยดส จจจำนวน 80 คน2.ผยดสยงอจำยยุไดดรยับก จจจำนวน 80 คน2.ผยดสยงอจำยยุไดดรยับเขดจำรยู่วมโครง
2.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรพยัฒนจำ

มทควจำมรยดจยักสพทธพ-
3.เพพที่อเสรพมสรดจำงสยุขภจำพททที่ดท สพทธพ-ประโยชนร

4.เพพที่อใหดผยดสยงอจำยยุสจำมจำรถ
ปรยับตยัวเขดจำกยับสภจำพแวดลดอม



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
6 9-18 ### ### จจจำนวนททมททที่มควจำมพพึงพอใจมทททมสมยัครเขด นยักกทฬจำมทควจำม

ยจำเสพตพด สนใจสมยัครเขดเดร็ก เยจำวชน นรยุยู่นประชจำชนทพพึงพอใจตยู่อกจำรจยัด
2560 ไดดเขดจำรยู่วมกจำรแขยู่งขกจำรแขยู่งขยัน ดยังททที่เขดจำรยู่วมกจำรแ โครงกจำรในระดยับดท

ตดจำนยจำเสพตพดททที่จยัดขพึรยุยู่นประชจำชนทตยู่อกจำรจยัดโคร มทผยดสนใจรยู่วม ผยดรยู่วมชมและเชทยรร
และควจำมพพึงพและเชทยรร จจจำ มทควจำมพพึงพอใจ

เครพอขยู่จำยดดจำนกจำรปป และจจจำนวนผยดททของผยดสนใจรยู่ว ตยู่อกจำรจยัดกพจกรรม
ยจำเสพตพดระหวยู่จำงหนเขดจำรยู่วมรยับช รยับชมและเชทยรรตยู่อ ในระดยับดทมจำก
และองครกรตยู่จำงๆ เชทยรร กจำรจยัดกพจกรรม และอยจำกใหดมท

กจำรจยัดกพจกรรม
อยยู่จำงตยู่อเนพที่องทยุกปปี

สมจำน สจำมยัคคทกยันในหมยยู่คณะ
และททมททที่เขดจำรยู่วมกจำรแขยู่งขยัน

ใหดแกยู่เดร็ก เยจำวชน ผยดชมกจำร
แขยู่งขยัน ไดดเกพดควจำมรยัก
ในกทฬจำ ไมยู่ยยุยู่งเกทที่ยวกยับ
ยจำเสพตพด

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

โครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำต 1.เพพที่อใหดเดร็ก เยจำวชน
ธ.ค. ประชจำชน จนท.ของรยัฐ

จจจำนวน 12 ททม

2.เพพที่อเปป็นกจำรสรดจำงจจจำนวน 12 ททม
1,000 คน 

3.นยักกทฬจำททที่เขดจำรยู่วมกจำร
แขยู่งขยัน มทควจำมรยักสจำมยัคร-

4.เพพที่อสรดจำงแรงบยันดจำลใจ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรพยัฒนจำศยักย ###1,500 ผยดเขดจำรยู่วมโคร มทผยดเขดจำรยู่วมโ

เขดมแขร็งไรดควจำมรยุนแรง สยู่วนรยู่วมในกจำรปปองกจำรทยัทั้งหมด ในกจำรปปองกยันกจำรทยัทั้งหมด ในกจำรปปองกยันและ
แกดไขปปัญหจำของสตร แกดไขปปัญหจำขอ แกดไขปปัญหจำของ
ชยุมชน ในชยุมชน สตรทในชยุมชน

เกพดควจำมตระหนยักใน องครกรเกพดควจำม
เกพดควจำมตระหนยักใน บทบจำทหนดจำททที่ ตระหนยักใน
บทบจำทหนดจำททที่ในกจำรพยัฒนจำ บทบจำทหนดจำททที่
ดยแลสตรทในชยุมชน และ
ครอบครยัว

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

ธ.ค.๖๐ 1.ประชจำสยัมพยันธรใหดชยุม 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่ว 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่วม

จจจำนวน 100 จจจำนวน 150 

๒.ประชจำสยัมพยันธรใหด 2.ประชจำชน/องครกร 2.ประชจำชน/

ประชจำชน/องครกรชยุมชน





พพที่ม

บจำท



โครง-







ยยุทธศจำสตรรททที่ ๑ ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน  

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรวจำงทยู่อระบจำย ### ### เพพที่อระบจำยนจทั้จำททที่ทยู่วมขยัง วจำงทยู่อระบจำยนดระบจำยนจทั้จำททที่ทยู่วมวจำงทยู่อระบจำยนจทั้จำสจำมจำรถระบจำยนจทั้จำ

61 พรดอมบยู่อพยัก ข ถนน และบดจำนเร ททที่ทยู่วมขยังถนนและ
ปทยุมพพทยักษรพรดอมระบจำยน ประชจำชนลงสยยู่ร
จจำกบดจำนเรพอนประชจำชน ระบจำยนจทั้จำสจำธจำ ลงสยยู่ระบบระบจำย

พรดอมฝจำปปิด นจทั้จำ สจำธจำรณะไดด
ฝจำปปิดตะแกรงเหลร็ก ตะแกรงเหลร็กไดด

2 อยุดหนยุนขยจำยเขตไฟฟ### ###ใหดมทไฟฟปจำสยู่องสวยู่จำงในเ ขยจำยเขตไฟฟปจำไฟฟปจำแสงสวยู่จำง มทไฟฟปจำแสงสวยู่จำงใน
61 สจำธจำรณะ กลจำงคพนบนถนนปทยุมพพทยั เวลจำกลจำงคพน เวลจำกลจำงคพน 

ประชจำชนเกพดคพรดอมตพดตยัทั้งโค ประชจำชนเกพดควจำม
ถพึงแยก ถนนนพวซทแลนดร สะดวกในกจำรสยัสจำธจำรณะ จจจำนวสะดวกในกจำรสยัญจร
2063 และปลอดภยัยขพึทั้

รจำยงจำนผลกจำรดจจำเนพนงจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒนจำ  ประจจจำปปีงบประมจำณ  พ.ศ.2561

ไตรมจำสททที่  2 (มกรจำคม 61 - มทนจำคม 61)

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

ก.พ.

พรดอมบยู่อพยัก ถ.ปทยุมพพทยักษร ถ.ปทยุมพพทยักษรและซอย ศก.0.40 ม. ไดด
ศก.0.40 ม. จจจำน 363 ทยู่อน บดจำนเรพอนประชจำชน
359 ทยู่อน  บยู่อพยัก บยู่อพยัก0.80x0.

 0.80x0.80 ม. พรดอม

จจจำนวน 38 บยู่อ 38 บยู่อ แลดวเสรร็จ
ก.พ. ตพดตยัทั้งสจำยไฟ 1 

สจำธจำรณะ 1 สจำย ระยะทจำง 430 ม
ชยู่วงแยกถนน มค.-วจำปปีฯ ระยะ 430 ม. ตพด

โคมไฟขนจำด 2x

วยัตตร จจจำนวน 6 6 จยุด แลดวเสรร็จ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรทจำสทรยัทั้วรอบบ ### ### ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเ

2561 ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กทยัทั้งภจำยใน ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กใหดเอพทั้กจจำแพงรยัทั้วและเ กจจำแพงรยัทั้วและเสมทกจจำแพงรยัทั้วททที่
และภจำยนอก ตยู่อกจำรเรทยนรยด ซยุดมประตยทจำงเขดสภจำพแวดลดอมททที่ซยุดมประตยทจำงเขดจำสวยงจำมสภจำพ

ปรยับปรยุงรยัทั้วใหด เอพทั้อตยู่อกจำรเรทยนรปรยับปรยุงรยัทั้วใหด แวดลดอมททที่ดทเอพทั้อ
บรพเวณรยัทั้วและประตยของ สวยงจำม จจจำนว ของผยดเรทยน สวยงจำม จจจำนวนตยู่อกจำรเรทยนรยดของ
ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็ก ใหดมท ผยดเรทยน
ควจำมสวยงจำม

ทจำงเขดจำและ ทจำงเขดจำและ
ตะแกรงรยัทั้วดดจำนหนดจำ

2 โครงกจำรจยัดงจำนวยันเดร็ ### ### ผยดเขดจำรยู่วมกพจก เดร็ก นยักเรทยน รว
2561 แสดงควจำมสจำมจำรถและมทส ไดดแสดงควจำม ประชจำชน เขดจำรยู่ไดดแสดงควจำม

ในกพจกรรมตยู่จำงๆ สจำมจำรถและมทสยู่ กพจกรรม จจจำนวนสจำมจำรถและมทสยู่วน
รยู่วมในกพจกรรม รยู่วมในกพจกรรม

สยู่วนรจำชกจำรและโรงเรทยนในพพทั้นททที่

เยจำวชนใหดเตพบโตอยยู่จำงมทคยุณภจำพ

เขดจำสยังคมกจำรควบคยุมอจำรมณร
และไดดพยัฒนจำกจำรทยัทั้งดดจำน
รยู่จำงกจำย อจำรมณร สยังคม

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

 ม.ค. 1.เพพที่อจยัดสภจำพแวดลดอมใน1.ทจำสทพลจำสตพก 1.ทจำสทพลจำสตพกศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ
มทกจจำแพงรยัทั้วททที่สวยง

2.เพพที่อปรยับปรยุงภยมพทยัศนร

410 ตร.ม. 410 ตร.ม.

2.ทจำสทนจทั้จำมยันประตย 2.ทจำสทนจทั้จำมยันประตย

ตะแกรงรยัทั้วดดจำนหนดจำ
จจจำนวน 28.14 ตร.ม. จจจำนวน 28.14 ตร.ม.

13 ม.ค 1.เพพที่อใหดเดร็ก และเยจำวชน 1.เดร็กและเยจำวชน 1.เดร็กและเยจำวชน
จจจำนวน 1,500 

2.เพพที่อเกพดควจำมสยัมพยันธรอยันดทระหวยู่จำง  1,500 คน
2.เกพดควจำมสยัมพยันธร 2.เกพดควจำมสยัมพยันธร

3.เพพที่อเปป็นกจำรพยัมนจำเดร็ก/ อยันดทระหวยู่จำงสยู่วน- อยันดทระหวยู่จำงสยู่วน-

รจำชกจำร และร.ร. รจำชกจำร และร.ร.

4.เพพที่อใหดเดร็กไดดเรทยนรยดกจำร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรโตไปไมยู่โกง 5,000 4,974 นยักเรทยนจจจำนวนเดร็ก นยักเรทยน ไดนยักเรทยนจจจำนวนเดร็ก นยักเรทยน ไดดรยับ

2561 จพตสจจำนยักททที่ดท มทระเบทยบวพน กจำรปลยกฝปังคยุณ
กพจกรรม จรพยธรรม ควจำมมกพจกรรม จรพยธรรม ควจำมมท

ระเบทยบวพนยัย ระเบทยบวพนยัย
กยัน และกยัน มทจพตสจำธจำรณะ มทจพตสจำธจำรณะ

มทคยุณธรรมจรพยธรรม

สนยุกสนจำนในกจำรเขดจำคยู่จำย
และฝฝึกออกเสทยง

4 โครงกจำรจยัดกพจกรรมแ ### 8,970 นยักเรทยนและผยด นยักเรทยนทยุกคนมทนยักเรทยนและผยด นยักเรทยนทยุกคนมท
2561 แสดงผลงจำนของเดร็ก ภจำคภยมพใจใฝฝ่สยัมฤทธพธ ปกครองทยุกคนควจำมพรดอมทยัทั้ง ปกครองทยุกคน ควจำมพรดอมทยัทั้ง

เขดจำรยู่วมกพจกรร เขดจำรยู่วมกพจกรรม
ใหดเปป็นททที่ยอมรยับของชยุม ททที่จะศพึกษจำตยู่อใน ททที่จะศพึกษจำตยู่อใน

ระดยับททที่สยงขพึทั้น ระดยับททที่สยงขพึทั้น

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

๑๔ มท.ค. 1.เพพที่อใหดเดร็กนยักเรทยนปลยก
82 คน เขดจำรยู่วม 82 คน เขดจำรยู่วมกจำรปลยกฝปังคยุณธรรม

2.เพพที่อใหดเดร็กมทสยู่วนรยู่วมใน
กพจกรรม และกจำรชยู่วยเหลพอ-

3.เพพที่อใหดมทจพนตนจำกจำร

4.เพพที่อใหดเกพดควจำม

22 มท.ค 1.เพพที่อใหดเดร็กเกพดควจำม

2.เพพที่อใหดเดร็กไดดแสดงผลงจำ 4 ดดจำน เพทยงพอ 4 ดดจำน เพทยงพอ
จจจำนวน 164 คน จจจำนวน 164 คน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
5 โครงกจำรจยัดหจำอยุปกรณ ### ### เพพที่อรณรงครใหดประชจำชน ประชจำชนในเข ประชจำชนมทสถจำนททที่

ออกกจจำลยังกจำยสวนสจำธจำรณะ ไดดมทกจำรออกกจจำลยังกจำย เพพกจำย และมทเครพที่อเทศบจำลมทสยุขภจำกจำย และมทเครพที่อออกกจจำลยังกจำยททที่ไดด
ในเขตเทศบจำล สยุขภจำพและประชจำชนในออกกจจำลยังกจำย รยู่จำงกจำยแขร็งแรงออกกจจำลยังกจำย มจำตรฐจำน

เขตพพทั้นททที่มทสยุขภจำพททที่แขร็ เพทยงพอ เพทยงพอ 
และเปป็นสถจำนททที่พยักผยู่อน

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

12 มท.ค มทสถจำนททที่ออกกจจำล มทสถจำนททที่ออกกจจำล
256๑



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรจยัดตยัทั้งศยนยรบร5,000 5,000 ควจำมพพึงพอใจขอ ผยดใชดบรพกจำรไดดรยับ

 ถพึง เทศกจำลปปีใหมยู่ สถจำนกจำรณรดดจำนกจำรปปองบรพกจำร ใชดบรพกจำรในกจำ กจำรอจจำนวยควจำม
และลดอยุบยัตพเหตยุทจำงถนน อจจำนวยควจำมสะ สะดวกในระดยับดท
ชยู่วงเทศกจำลปปีใหมยู่ อยุบยัตพเหตยุ ของผยดปฏพบยัตพงจำ สจำมจำรถเดพนทจำงถพึง

โดยประเมพนจจำก
ในกจำรตพดตยู่อ ประสจำนงจำน แบบสอบถจำม ตดองและปลอดภยัย
สอบถจำมเสดนทจำงในกจำรใชด

พพทั้นททที่ไดดรยับแจดง
เทศบจำลตจจำบลวจำปปีปทยุม

นโยบจำยของรยัฐบจำล ในกจำร
ปปองกยันและลดอยุบยัตพเหตยุทจำง
ถนนในชยู่วงเทศกจำลปปีใหมยู่

ไปดดวยควจำมเรทยบรดอย

เดพนทจำงไดดรยับควจำมรยดเกทที่ยวกยับ
จรจำจรมจำกขพึทั้น

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

2๘ ธ.ค. 1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรดอมรยับ1.จจจำนวนผยดเขดจำรยับ 1.มทผยดเขดจำใชดบรพกจำ
จจจำนวน 75 คน

๓ ม.ค. ๖1 2.จจจำนวนกจำรเกพด 2.สอบถจำมเสดนทจำ
จจจำนวน 53 คน

2.เพพที่ออจจำนวยควจำมสะดวก 3.ผยดพยักผยู่อน ททที่หมจำยไดดโดย ถยก-

จจจำนวน 22 คน
4.เกพดอยุบตพเหตยุใน

ถนน ใชดเสดนทจำงผยู่จำนเขต-

3.เพพที่อเปป็กจำรปฏพบยัตพตจำม

ปปี 2561 

4.เพพที่อใหดกจำรปฏพบยัตพงจำนเปป็น

5.เพพที่อใหด ปชช.ผยดททที่สยัญจร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๕  ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและอนยุรยักษรทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ผลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวด ใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรปรยับปรยุงบยู่อ ### ### เพพที่อปรยับปรยุงบยู่อขยะใหดถยสจำมจำรถกจจำจยัดขยขยะถยกกจจำจยัดอยยู่สจำมจำรถกจจำจยัดขขยะถยกกจจำจยัดอยมทกจำรโอนเพพที่ม

2561 เทศบจำล สยุขลยักษณะและสจำมจำรถฝปัมจำกจจำจยัดททที่บยู่อข วพธท และไมยู่เปป็นแททที่มจำกจจำจยัดททที่บยู่อ ถยกวพธท และไมยู่เ จจจำนวน
กลบขยะไดดหมด หมด เพจำะพยันธยุรเชพทั้อโ ในปรพมจำณททที่เพท แหลยู่งเพจำะพยันธยุ

เชพทั้อโรค

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

30 ม.ค

20,000บจำท



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวดใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
1 9-Feb โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภ ### 2,605 มทผยดเขดจำรยู่วม ผยดเขดจำรยู่วมโครง

2561 คณะกรรมกจำรชยุมชน ของคณะกรรมกจำรชยุมชนโครงกจำร จจจำนไดดรยับควจำมรยดแ ไดดรยับควจำมรยดและ
ไดดทบทวนบทบควจำมรยดและไดด ไดดทบทวนบทบจำท

สรดจำงควจำมเขดจำใจในกจำร หนดจำททที่ของตนเทบทวนบทบจำท หนดจำททที่ของตนเอง
บรพหจำรจยัดกจำรชยุมชนและ มจำกขพึทั้น หนดจำททที่ของตนเอมจำกขพึทั้น
พยัฒนจำชยุมชน

เสรพมวพทยจำกจำร เสรพมวพทยจำกจำร
เชพงเปรทยบเททยบกยับแหลยู่ง สรดจำงควจำมเขดจำใจใน สรดจำงควจำมเขดจำใจใน
เรทยนรยดอพที่น เพพที่อพยัฒนจำตนเอง กจำรพยัฒนจำชยุมชน กจำรพยัฒนจำชยุมชน

ปรยัชญจำเศรษฐกพจแบบ ควจำมสจำมยัคคทและ ควจำมสจำมยัคคทและ
พอเพทยงมจำปรยับใชดในชทวพต มทผยดนจจำททที่ดทของชยุมชน มทผยดนจจำททที่ดทของชยุมชน
ประจจจำวยัน

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

1.เพพที่อทบทวนบทบจำทหนดจำ 1.กลยุยู่มเปปจำหมจำย 1.กลยุยู่มเปปจำหมจำย
ทยัทั้ง 63 คน ไดดรยับ

2.เพพที่อเสรพมสรดจำงวพทยจำกจำร63 คน

2.กลยุยู่มเปปจำหมจำยไดด 2.กลยุยู่มเปปจำหมจำยไดด
3.เพพที่อสรดจำงประสบกจำรณร

4.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรนดอมนจจำ 3.กลยุยู่มเปปจำหมจำยมท 3.กลยุยู่มเปปจำกมจำยมท



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวดใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
2 ### โครงกจำรประชจำคมแผ5,000 4,512 คณะกรรมกจำร คณะกรรมกจำร

ถพึง ทจจำแผนชยุมชนใหดกยับ ชยุมชนมทควจำมรยด ชยุมชนมทควจำมรยด
### คณะกรรมกจำรชยุมชน เกทที่ยวกยับกจำรทจจำ เกทที่ยวกยับกจำรทจจำ
2561 ชยุมชน แผนชยุมชน แผนชยุมชน

ชยุมชนจยัดทจจำแผนชยุมชนของ ชยุมชน ชยุมชนละ
ตนเองไดดอยยู่จำงถยกตดอง ชยุมชน จยัดทจจำแ ชยุมชน จยัดทจจำแผน

ชยุมชนของตนเอง ชยุมชนของตนเอง
ชยุมชนไดดทรจำบขยัทั้นตอนกจำร ไดดอยยู่จำงถยกตดอง ไดดอยยู่จำงถยกตดอง
จยัดทจจำแผนชยุมชน

ชยุมชนไดดทรจำบ ชยุมชนไดดทรจำบ
ขยัทั้นตอนกจำรจยัดทจจำ ขยัทั้นตอนกจำรจยัดทจจำ
แผนชยุมชน แผนชยุมชน

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

1.เพพที่อใหดควจำมรยดเกทที่ยวกยับก 1.คณะกรรมกจำร 1.คณะกรรมกจำร
ชยุมชน /ประชจำช ชยุมชน /ประชจำช
ในชยุมชน ทยัทั้ง 7 ในชยุมชน ทยัทั้ง 7

2.เพพที่อใหดคณะกรรมกจำร ชยุมชน มทแผน-

2.คณะกรรมกจำร 2.คณะกรรมกจำร
1 เลยู่ม

3.เพพที่อใหดคณะกรรมกจำร

3.คณะกรรมกจำร 3.คณะกรรมกจำร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวดใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรจยัดทจจำแผนพ ### 8,820 ผยดเขดจำรยู่วมโครง ประชจำชนมทควจำมทผยดเขดจำรยู่วมโคร ประชจำชนมทควจำม

เทศบจำล รยับทรจำบปปัญหจำควจำมตดอ กจำรทยัทั้งหมด พพึงพอใจกยับกจำรทยัทั้งหมด จจจำนวนพพึงพอใจอยยยู่ใน
ของประชจำชนในเขตเท กจจำหนดแนวทจำง ระดยับมจำก

พยัฒนจำเทศบจำลแ
ตรงตจำมควจำมตดองกจำรของ สจำมจำรถแกดไขปปัญหจำ
ประชจำชน ททที่เกพดขพึทั้นตรงตจำม

ควจำมตดองกจำร

4 โครงกจำรวยันสตรทสจำก ### 4,500 สตรทเทศบจำล ผยดเขดจำรยู่วมโครง
สตรทไทย ชยุมชน ในกจำรปปองกยันแลเขดจำรยู่วมโครงกในกจำรปปองกยัน ในกจำรปปองกยันและ

เฝปจำระวยังปปัญหจำ แกดไขปปัญหจำข ควจำมรยดและไดด แกดไขปปัญหจำของ
สตรทในชยุมชน ทบทวนบทบจำทสตรทในชยุมชน

ตระหนยักในบทบจำทหนดจำททที่ หนดจำททที่ของตนเอ
ชยุมชน เกพดควจำม ชยุมชน เกพดควจำม

เครพอขยู่จำยในกจำรดยแล ตระหนยักในบทบจำท ตระหนยักในบทบจำท
คยุดมครองสตรท หนดจำททที่ หนดจำททที่

กจำรพยัฒนจำ ดยแลสตรท กจำรพยัฒนจำดยแลสตรท
ในกจำรพยัฒนจำ ดยแล ในกจำรพยัฒนจำ ดยแล
สตรทในชยุมชน สตรทในชยุมชน

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

มท.ค.61 1.เพพที่อจยัดประชยุมประชจำคม

จจจำนวน 200 คน 180 คน 
2.เพพที่อแกดไขปปัญหจำททที่เกพดขพึทั้น คพดเปป็นรดอยละ 90

3.เพพที่อพยัฒนจำคยุณภจำพชทวพต
ของประชจำชนในเขตเทศบจำล

8 มท.ค. 1.เพพที่อสรดจำงควจำมรยู่วมมพอกยับ 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่วม 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่วม
256๑ ทยัทั้ง 80 คน ไดดรยับ

จจจำนวน 50 คน
2.เพพที่อใหดชยุมชน/องครกรฯ

2.ประชจำชน/องครก 2.ประชจำชน/องครกร
3.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพ

3.เกพดเครพอขยู่จำยใน 3.เกพดเครพอขยู่จำยใน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวดใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
5 โครงกจำรวยันทดองถพที่นไ 5,000 5,000 คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร

สมเดร็จพระจยุลจอมเกลดจำ
เขดจำรยู่วมกพจกร ตระหนยักถพึง เขดจำรยู่วมกพจกรรตระหนยักถพึง

บทบจำทของตนเ บทบจำทของตนเอง
ในกจำรบรพกจำร ในกจำรบรพกจำร
ประชจำชนไดดดทยพที่งขพึทั้น ประชจำชนไดดดท

ยพที่งขพึทั้น

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

18 มท.ค. 1.เพพที่อรจจำลพึกถพึงพระมหจำ-

256๑ กรยุณจำธพคยุณแหยู่งพระบจำทพนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล
และ อปท. และ อปท. และ อปท. และ อปท. 

เจดจำอยยยู่หยัว รจำชกจำรททที่ 5
2.เพพที่อกระชยับควจำมสยัมพยันธจจจำนวน   500 คน จจจำนวน  700  คน
ระหวยู่จำง อปท.ภจำยใน อ.วจำปปี คพดเปป็นรดอยละ 100 



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงพน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนพนงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวดใชดจรพง เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ เชพงปรพมจำณ เชพงคยุณภจำพ
6 โครงกจำรปรยับปรยุงแผนท### 6,910 เพพที่อประชจำสยัมพยันธรกจำประชจำชนมจำยพที่ประชจำชนทรจำมทประชจำชนมจำยประชจำชนทรจำบ

และทะเบทยนทรยัพยรสพน ยพที่นโฉนดททที่ดพน เพพที่อกจำ ถพึงควจำมสจจำคยั และเขดจำใจ ใหดควจำม
จยัดทจจำทะเบทยนทรยัพยรสพน ของทะเบทยน สจจำคยัญในกจำรยพที่น
และกจำรประชจำสยัมพยันธร ทรยัพยรสพนเพพที่อเปป็น หลยักฐจำนเพพที่อจยัดทจจำ
กจำรจยัดเกร็บ ฐจำนขดอมยลในกจำร ทะเบทยนทรยัพยรสพน

จยัดเกร็บ

7 โครงกจำรจยัดทจจำสพที่อวจำร ### 9,920 จยัดทจจำวจำรสจำร ประชจำชนไดดทรวจำรสจำร  จจจำนวนประชจำชนในเขต
2561 สยัมพยันธรผลงจำนของเทศบ ขยู่จำวสจำร ผลกจำร เทศบจำลไดดทรจำบ

งจำนของเทศบจำลมจำก ขยู่จำวสจำร ผลกจำรดจจำ
ขพึทั้น เนพนงจำนของเทศบจำล

ว/ด/ป ปัญหจำ/อยุปสรรค

ม.ค.61

จจจำนวน 590 รจำย จจจำนวน 516  รจำย
คพดเปป็นรดอยละ 87.

1 ม.ค.- เพพที่อจยัดทจจำวจำรสจำรประชจำ
 80  เลยู่ม  80 เลยู่ม













พพที่ม

บจำท













ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวด 
1   10,000 โอนงบประมจำณ ไปดจจำเนพนกจำรรยู่วมกยับโค

                                                                  โครงกจำรททที่ไมยู่ไดดดจจำเนพนกจำร/ยกเลพก

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย

โครงกจำรจยัดงจำนวยัน อปพร.

เพพที่มประสพทธพภจำพ  อปพร. 



โครงกจำรททที่อยุดหนยุนหนยู่วยงจำนอพที่น

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดดจำนกจำรสยู่งเสรพมกจำรศพึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวพต

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวด 

1 อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพพธท   10,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

2   30,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

3   30,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม

4   10,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุม

5   15,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม

อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททดองถพที่น  (งจำนออนซอ

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน



ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

หนยู่วยงจำนททที่อยุดหนยุน
 ททที่อยุดหนยุน 

1 อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพพธท   10,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

ทที่อยุดหนยุนหน2   30,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม
3   10,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุม
4   15,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม
5   30,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน
อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน
อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรทยน
อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททดองถพที่น  (งจำนออนซอ



ยับโครงกจำรฝฝึกอบรม



                                                                  โครงกจำรททที่อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวด 

1 โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพก ถนนศรท  905,000 อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง

2 ###อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง

3 ###อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง
ซอยอนยุบจำล

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวด 

1 โครงกจำรสยู่งเสรพมกจำรเรทยนรยดตจำมหลยักปรยัชญจำขอ    10,000 

2 โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภจำพคนพพกจำร    10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

3 โครงกจำรสยู่งนยักกทฬจำเขดจำรยู่วมแขยู่งขยัน    20,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

4 โครงกจำรควบคยุมปปองกยันและแกดไขปปัญหจำโรคตพดต   10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

ยยุทธศจำสตรรททที่  1  ดดจำนโครงกจำรสรดจำงพพทั้นฐจำน  

โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพก ถนนหลยัก
โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพกคอนกรทต ซอ

          ยยุทธศจำสตรรททที่  2  ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต

อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำรไดด 80%



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๕  ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและอนยุรยักษรทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม

ททที่ โครงกจำร  จจจำนวนเงพน เหตยุผล
 ททที่ตยัทั้งไวด 

1 โครงกจำรรณรงครคยัดแยกขยะ    20,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖  ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงพน 

เหตยุผล
 ททที่ตยัทั้งไวด 

1 โครงกจำรจยัดกพจกรรมวยันสตรทสจำกลและสตรทไทย    10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

        



สสวนททที่  ๖

สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คร รรั้งททที่ ๑
( เดดือนตรุลาคม  ๒๕๖๑ – เดดือนมทนาคม 

๒๕๖๒ )

สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คร รรั้งททที่ ๑
( เดดือนตรุลาคม  ๒๕๖๑ – เดดือนมทนาคม 

๒๕๖๒ )





สสวนททที่  ๗

โครงการบบูรณะผผิวทางคอนกรทตเสรผิมเหลล็ก ถ.วาปท ฯ-มค. ฝฝที่งทผิศตะว ฝนออก
(ชสวงหนน้ารน้านพ ฝฒนกผิจ – แยก ถ.วาปท ฯรน้อยเอล็ด ทางหลวง หมายเลข 2045)

โครงการจ ฝดงานประเพณทสงกรานตต

ประมวลภาพผลการ
ดดาเนผินงาน





โครงการบวงสรวงศาลเจน้าปบูส มเหศ ฝกดผิดิ์ ศาลหล ฝกเมมือง ศาลเจน้าปบูส ตา ตลาดสด
ศาลพระพรหม



โครงการอบรมและปฐมนผิเทศผบู น้ปกครองในการศศกษาและการเลทลยงดบูบบุตร

โครงการจจัดกกิจกรรมผผ ผู้สผงอายย



โครงการแขข่งขจันกกีฬาต ผู้านยาเสพตกิด

โครงการสข่งนจักกกีฬาเข ผู้ารข่วมการแขข่งขจัน ประจจา
ปกี  2560



โครงการแขข่งขจันกกีฬาชยมชนสจัมพจันธธ์ ประจจาปกี  2560



โครงการรณรงคธ์ ปผู้องกจันและแก ผู้ไขปจัญหายา
เสพตกิด



โครงการรณรงคธ์คจัดแยกขยะ

โครงการคลองสวย นจนาใส และอนยรจักษธ์ส กิสงแวดล ผู้อม



โครงการเทศบาลเคลลสอนทกีส





โครงการวจันเทศบาล



โครงการประเมกินความพพึงพอใจในการบรกิการ



โครงการเสรกิมสร ผู้างคยณธรรมและจรกิยธรรม



โครงการจจัดทจาแผนชยมชน



โครงการสจารวจจจัดเกก็บข ผู้อมผลเพลสอการวางแผนและพจัฒนาท ผู้องถกิสน



    โครงการ
ปร ฝบปรบุงบสอขยะ

กข่อนปรจับปรยงกข่อนปรจับปรยง



ระหวข่างดจาเนกิน
การ

หลจังดจาเนกิน
การ
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