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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่ องจากการติดตามและประเมิน ผลเป็ นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลศรีสุนทร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ก ารบริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่า งๆ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล มี ความโปร่งใส เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ท้ อ งถิ่ น และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบ
การดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้ าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ
“ระบบประเมิน ผล” จะเป็ นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่ างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติก าร
ดาเนินงาน
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจ กรรมไม่ได้รั บ ประโยชน์ ห รือได้รับ น้ อยกว่ าที่ควรจะเป็น เกิดปัญ หาในการควบคุมคุณ ภาพของการ
ดาเนิ น งาน เสี ย เวลา ในการตรวจสอบความขั ด แย้ งในการปฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยงานหรือ ระหว่ า ง
หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผล
การดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึง่ การ
ประเมิน ผลเป็ น สิ่ งจ าเป็ น เช่น เดีย วกับ การติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่ าแผนงานที่
กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลศรีสุนทรใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จั ด สรรทรั พ ยากรของเทศบาลต าบลศรี สุ น ทร สามารถพิ จ ารณาจากการติ ด ตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติง านอย่างมีประสิทธิภ าพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่

๒
๒.๒ ติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้ เห็ นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึง่ เป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรและแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
๔.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีสุนทร จะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจัด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจัด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ าวและต้อ งปิ ด ประกาศไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓
๕ ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ แต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริ งทั้ งหมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี งบประมาณนั้ น ว่ าสามารถเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๔
๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ แต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
๖.๑ นายจรูญ คาวิเศษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๖.๒ ผอ.รพ.สต.บ้านม่าหนิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๓ ผอ.รร.วัดศรีสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๔ นางนฤมล ณรงค์ทอง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
กรรมการ
6.5 นายจิรวัฒน์ ใจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๖ นายสุธรรม มุขพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๗ นายมานิตย์ จิตจานงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๘ นายอานวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๙ นางรัตนา ชูบ่อฝ้าย
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.๑๐ นายสมศักดิ์ คหะปะนะ ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.๑๑ นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ

๕

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
วิสั ย ทั ศ น์ “สั งคมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง”พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ ล ะช่ ว งวัย สถาบั น ทางสั งคมและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถปรับ ตั ว รู้เท่ าทั น กับ การ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555– 2559 ประกอบด้วย
1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
มุ่งสร้างภูมิคุ้ มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
สามารถปรั บ ตัว เข้ากับ การเปลี่ ย นแปลงและบริห ารจั ดการความเสี่ ย ง ได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่า
เทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวม และเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของคนในทุ ก มิ ติ ให้ มี ค วามพร้อ มทั้ งด้ านร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ งแรง มี

๖
สติปัญญาที่ รอบรู้ และมีจิตใจที่ สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคม
ให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3) ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มี
ความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์
การสร้ า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได้ ใ ห้ แ ก่ เกษตรกรตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ขณะเดียวกันให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน
ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้
อย่างมั่นคง
4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่ กำรเติบโต อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน ให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่ า งประเทศ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สาขาบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพบนพื้ น ฐานของนวั ต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหาร
จัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัว
อย่างมีคุณภาพ
5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม
มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒ นาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่ว มมือกับ ประเทศใน
ภู มิภ าคต่างๆ บนพื้ น ฐานของการพึ่ งพาซึ่งกัน และกัน และมี ภูมิ คุ้มกัน ต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนใน ทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นาความเชื่ อมโยงด้ านขนส่ งและระบบโลจิส ติ กส์ ภ ายใต้ กรอบร่ว มมื ออนุภู มิ ภ าค
ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
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6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการ
เตรี ย มความพร้อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศและภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติเพื่ อให้ สั งคม มี
ภูมิคุ้มกัน สามารถสนั บ สนุ น การพัฒ นาเศรษฐกิจและยกระดับ คุณ ภาพชีวิตให้ ค นในสั งคมไทย โดยให้
ความส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้างความมั่น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่ ม บทบาทประเทศไทยในเวที ป ระชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และค่ำนิยมพื้นฐำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
สำหรับยุทธศำสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้
เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยมพื้นฐำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มีดังต่อไปนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็ จ พระ เจ้ าอยู่ หั ว รู้จั กอดออมไว้ใช้เมื่ อยามจ าเป็ น มี ไว้พ อกิน พอใช้ ถ้ าเหลื อก็แจกจ่าย
จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอรา
ตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณ 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ ย วกั บ ภาพรวมของการท างานร่ ว มกัน ในรอบปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ งเดิ ม ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ 28
ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ
( Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีควำมเสมอภำค
และเป็นธรรม”
หลักกำรของยุทธศำสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ
สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ :
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ :
1.การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3.การลดรายจ่าย
4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทำงกำรดำเนินกำร คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 : การลดความเหลื่ อ มล้ า ( Inclusive Growth ) ประกอบด้ ว ย 8
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth) ประกอบด้วย 5
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริห ารจัดการภาครัฐ (Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจำกประเทศ
รำยได้ ปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทำงกำร
ดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
1. ด้านเกษตร

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
2. ด้านอุตสาหกรรม
2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต ( Bio –Plastic , ect.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3. การท่องเที่ยวและ
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
บริการ
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและการใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
5.พลังงาน
5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
6 .การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน 6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของสิ นค้า บริการ และการลงทุ น
ภูมิภาค
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
7 . ก า ร พั ฒ น า ขี ด 7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน ( 100 ดัชนีชี้วัด )
ความสามารถในการแข่งขัน 7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
8.การวิจัยและพัฒนา
8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S&T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

๑๐
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
9. การพัฒนาพื้นที่และเมือง 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาส
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
จากอาเซียน
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล่า่ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
20 แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
10. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 10.1 ปฏิรูปการศึกษา ( ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และ
การศึกษา
การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การยกระดั บ คุ ณ ภาพ 11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ
ชี วิ ต และมาตรฐานบริ ก าร 11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาธารณสุข
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม 12.1 การพัฒ นาระบบสวัส ดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
และการดูแลผู้ สู งอายุ เด็ก
คุณภาพชีวิต
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
12.2 กองทุนสตรี
13. การสร้ า งโอกาสและ 13.1 กองทุนตั้งตัวได้
รายได้ แ ก่ วิ ส าหกิ จ ขนาด 13.2 กองทุนหมู่บ้าน
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 13.3 โครงการ SML
และเศรษฐกิจชุมชน
13.4 โครงการรับจานาสินค้าเกษตร
14. แรงงาน
14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่าง
ทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15. ระบบยุ ติธ รรมเพื่ อลด 15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
ความเหลื่อมล้า
1 6 . ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร 16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
คอร์ รั ป ชั่ น สร้ า งธรรมาภิ - 16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
บาลและความโปร่งใส

๑๑
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
17. การสร้ า งองค์ ค วามรู้ 17.1 ภาคประชาชน
เรื่องอาเซียน
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 : กำรเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ( Green Growth) ประกอบด้ ว ย
ประเด็นหลัก 11 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1 8 .ก า ร พั ฒ น า เมื อ ง 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศเพื่ อ
ความยั่งยืน
19.การลดการปล่ อ ยก๊ า ซ 19.1 การประหยัดพลังงาน
เรือนกระจก (GHG)
19.2 การปรับกฎระเบียบ ( เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20.นโยบายการคลั ง เพื่ อ 20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
2 1 . ก า ร จั ด ก า ร 21.1 การปลูกป่า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
บริหารจัดการน้า
2 1 .3 พั ฒ น าป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบ ริ ห ารจั ด การท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
22.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ 22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว ( mitigation and adaptation)
ภูมิอากาศ
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ (InternalProcess)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทำงกำรดำเนินกำร
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
23.กรอบแนวทางและการ 23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
ปฏิรูปกฎหมาย
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ
2 4 .ก ารป รั บ โค รงส ร้ า ง 24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ ด้วย
ระบบราชการ
การสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – Service

๑๒
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
25. การพั ฒ นาก าลั ง คน 25.1 บริ ห ารก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทภารกิ จ ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และ
ภาครัฐ
เตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
25.2 พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของก าลั ง คนภาครั ฐ และเตรี ย มความ
พร้อมบุคลากร ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรั บ โครงสร้ า งภาษี ทั้ ง ระบบให้ ส นั บ สนุ น การกระจายรายได้ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ 2 7 .1 พั ฒ นากระบ วนการจั ด สรรงบ ประมาณ ให้ ส ามารถสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
28. การพั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ 28.1 สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด 28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์สูงสุด
29. การแก้ไขปั ญ หาความ 29.1 ประสานบู ร ณาการงานรัก ษาความสงบและส่ งเสริม การพั ฒ นาในพื้ น ที่ 3
มั่ น ค งจั งห วั ด ช า ย แ ด น จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559
ภ าคใต้ และเสริ ม สร้ า ง 29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอาเซียน
ความมั่นคงในอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ประเด็ น ยุทธศำสตร์กำรพั ฒ นำจั งหวัด (Strategic Issues) จังหวัด ภูเก็ตได้กำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีมำตรฐำนระดับโลก
กลยุทธ์หลัก : โดยเรียงตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
1. สร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมความรักภูเก็ต บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของ
ภูเก็ต
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานของการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่
มาตรฐานการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริม และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
5. พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชำชน
กลยุทธ์หลัก : โดยเรียงตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วภู เก็ ต เชิ ง รุ ก ส่ ง เสริ ม ขยายตลาดการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ (Road show)
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนั บสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การบริการ การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๓
3. มีการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว การ
เตรียมความพร้อม และระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน
4. ส่ ง เสริ ม ภ าคี ค วามร่ ว มมื อ ทุ กภ าคส่ ว นเพื่ อการพั ฒ นาด้ า นเศรษ ฐกิ จ สั ง คมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสานึกให้คนในชุมชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาองค์ ก รให้ ส ามารถรองรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วสู่
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์หลัก : โดยเรียงตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทางานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต
2. สร้างบรรยากาศในการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ
3. ส่งเสริม พัฒ นาหน่วยงาน องค์กร บุคลากรให้ มีสมรรถนะรองรับด้านการท่องเที่ยวและมี
มาตรฐาน
4. มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม ของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต
วิสัยทัศน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนาภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต แก่ป ระชาชนด้ านการจัด การศึก ษา การ
สาธารณสุข การฝึกอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลด้อยโอกาส
3.สนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยว
5.ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมดุล
ทางชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น
6.สนั บ สนุ น การอนุ รักษ์และสื บทอดศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น
7.พัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี โดยคานึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน
8.ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต คอร์ ป ชั่ น ภาครัฐ ร่ว มกั บ
หน่วยงานต่างๆ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1.ระบบโครงสร้ างพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ มี เพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของประชาชน
2.ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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4.สามารถพัฒ นาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งรักษาอัต ลักษณ์ วัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
5.ประชาชนในจั ง หวั ด และภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ และ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่ว ถึง คุ้มค่า มีความโปร่งใส ด้วยความร่วมมือจากประชาชนใน
ท้องถิ่น
8.เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปฏิบั ติห น้ าที่ โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล และบู รณาการทุกภาคส่ วนเพื่อเสริ มสร้างและพั ฒ นา
เครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่งเสริมการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง จัดให้มีและบารุงรักษาทั้งทางบกและ
ทางน้า
2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
3.ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลแหล่งน้าโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ เพื่อพัฒนาการ
เกษตรและการอุปโภค บริโภค
4.สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบประปาที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี น้ าประปาส าหรับ ให้ บ ริก าร
ประชาชนและบรรเทาการขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้ง
5.ส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้าท่วม
6.สนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทาง
7.ส่งเสริมการจัดทาผังเมือง / ผังชุมชน
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 ด้ำนกำรศึกษำ
1.พั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ใ ห้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.สนับสนุนเยาวชนภูเก็ตให้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3.ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ทางด้ า น
การศึกษา
4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
5.ส่งเสริมสนั บ สนุ น การพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่ งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียน
6.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
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2.2 ด้ำนสำธำรณสุข
1.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และ
โรคไม่ติดต่อในจังหวัดภูเก็ต
2.ส่ งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุ ขให้ เป็นกาลั งสาคัญ ของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน
3.เผยแพร่ความรู้ และสร้า งทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้ รู้จักการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคตลอดจนการดูแลรักษาเบื้องต้น
4.ส่ งเสริมให้ ความรู้ด้านโภชนาการที่ ถูกต้อง การออกกาลั งกาย และการดูแลรักษา
สุขภาพแก่ประชาชน
5.ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง
6.พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
2.3 ด้ำนพัฒนำสังคม
1.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีงานทาและมี
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
2.4 ด้ำนกำรกีฬำ
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
2.ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างความสามัคคี และสัม
พันธสภาพที่ดีระหว่างองค์กร
2.5 ด้ำนพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้า งเครื อ ข่ ายการป้ อ งกั น รัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการทางานแบบบูรณาการร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
2.ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ก ารเดิ น ทาง การใช้ ก ารคมนาคมขนส่ งอย่ างปลอดภั ย เพื่ อ ลด
อุบัติเหตุ
3.ส่ งเสริมการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญ หา
การจราจรในภาพรวมของจังหวัด
4. ส่งเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง
6.ส่งเสริมความรู้ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้กับประชาชน
7.ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและปลูกฝังค่านิยมรักชาติแก่เยาวชน
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4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำด้ ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิ ชยกรรม และกำร
ท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่ งเสริมการเกษตรและพาณิ ช ยกรรม เพื่ อหาแนวทางในการช่ว ยเหลื อเกษตร และ
วิส าหกิจ ชุมชนในพื้ น ที่ เช่น การให้ ค วามรู้ทางวิช าการ การจัดตั้งกลุ่ มเกษตร การจาหน่าย
ผลผลิต และการแปรรูป
2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูบูรณะแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง
กับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัด
3.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
5.ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
6.สนั บ สนุ น การประชาสั มพั น ธ์เพื่ อ ส่ งเสริมตลาดการท่อ งเที่ ยวจังหวัดภู เก็ต ในระดั บ
มาตรฐานโลก
7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย ระบบการคัดแยกและลดปริมาณขยะแบบ
ครบวงจร
3.ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าตามธรรมชาติและพื้นที่กักเก็บน้า
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6.สนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่ งเสริมและสนั บ สนุ นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒ นธรรม และ
รักษาอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
2.ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเป็นองค์
ความรู้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น
3.ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
4.ส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบารุงศาสนาและจริยธรรม
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย
3.ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมของประชาชนตามแนวทางแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
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4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
5.ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
6.พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่
เจ้าหน้าที่
2.ส่งเสริมการศึกษา อบรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และปราบปรามการทุจริต
4.ส่งเสริมการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
5.บูรณาการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
“ศรีสุนทรเมืองประวัติศำสตร์ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดี มุ่งพัฒนำภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”
พันธกิจหลักในกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น และดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา การกี ฬ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้าน ให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตาบลศรีสุนทร ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ
จากประชาชนและสังคมโดยรวม
จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ
๑. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้
เป็นที่รู้จัก
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมถึงระดับบุคคลและครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๓. เพื่อให้การศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
๔. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

๑๘
๖. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม
๗. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
๙.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ บาบัดและจัดการขยะ
แนวทางที่ ๓ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
แนวทางที่ ๔ จัดระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตลอดจนการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบ
และข้อกฎหมายที่กาหนด
แนวทางที่ ๒ สนับสนุน ให้มีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยอาจจัดทาในรูปของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและข้อ
กฎหมายที่กาหนด
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก
แนวทางที่ ๔ สนับสนุนให้มีการร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่ อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
แนวทางที่ ๕ สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษา โดยจั ด บุ ค ลากรตามความจ าเป็ น และ
เหมาะสม
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางที่ ๗ เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ ๘ งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสานึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีอยู่ตลอดไปคู่สังคม
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางที่ ๕ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

๑๙
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตาม
ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่กาหนด
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำร และกิจกรรมเด็ก เยำวชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด
แนวทางที่ ๓ จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชานาญ ด้านกีฬาแต่ ละประเภท
ตามความพร้อมและตามความเหมาะสม
แนวทางที่ ๔ ส่ งเสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม ตั้ งชมรม สมาคม และสโมสรเกี่ ย วกั บ กี ฬ าและ
นันทนาการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๒ สารวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้าน อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการ
ในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการทัศนะศึกษาเพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรมอาชีพต่าง ๆ
แนวทางที่ ๖ สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด ศูนย์จาหน่ายสินค้าท้องถิ่น
แนวทางที่ ๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ ๘ สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าคูระบายน้า
ระบบจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

๒๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่
ประชาชน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
แนวทางที่ ๓ สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็น
และทันสมัยไว้ใช้งาน
แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒๑

ส่วนที่ ๓
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน
แบบที่ ๑ กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำลตำบลศรีสุนทร
ประเด็นกำรประเมิน
๑ คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒ กำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีกำร
ดำเนินกำร




















ไม่มีกำร
ดำเนินกำร

๒๒

แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำสและระยะ ๖ เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลศรีสุนทร
๑.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
๑.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
๒.๑ จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการ
และกิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
คมนาคม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวม

ปี ๒๕59
โครงกำร
(เป้ำหมำย)

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

11

11

11

38

18
9

18
9

40
8

40
8

7
54

7
16

68

20

20

210

167

129

9
47
10
10
17

๒๓

หมำยเหตุ
ตามตารางแสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
ข้างต้น รายละเอียดในส่วนของผลการดาเนินงาน มีโครงการที่ได้จัดทาแต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังต่อไปนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
แนวทำงที่ 6 จัดกำรศึกษำให้เด็กก่อนวัยเรียนจบถึงระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา
จานวน 5,000 บาท
2.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสาหรับ จานวน 20,000 บาท
เด็กปฐมวัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 1 ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชำชนมี สุ ข ภำพอนำมั ย ที่ ดี แ ละมี ก ำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพตำม
ระเบียบและข้อกฎหมำยที่กำหนด
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
จานวน 40,000 บาท
4.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยเกมส์”
จานวน 10,000 บาท
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น
5.โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุ
จานวน 50,000 บาท
(ออมวันละบาท)
แนวทำงที่ 3 พัฒนำศักยภำพของอสม. สตรี อำสำพัฒนำชุมชน
6.โครงการคนไทยใจอาสา
จานวน 30,000บาท
แนวทำงที่ 6 ส่งเสริมให้ประชำชนห่ำงไกลยำเสพติด
7.โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
จานวน 50,000บาท
ยุทธศำสตร์ที่ 8
แนวทำงที่ 5 ส่งเสริมให้ประชำชนห่ำงไกลยำเสพติด
8.โครงการส่งเสริมสนั บสนุน การจัดทาแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ
จานวน 20,000 บาท

๒๔

ส่วนที่ ๔
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจัด ทาแผนขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับ หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามนัยหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น
และเอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกล่าว จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(6)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
9
๒3
๖4
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(6)
(๑๕)
96

๒๕

ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไป
ของ อปท.

๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำร
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท.
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง

คะแนน
เต็ม
๑๐
(๓)

คะแนน
ที่ได้
9
(๓)

(๓)
(๒)

(2)
(๒)

(๒)

(๒)

๒๕

๒3

๔
(๒)
(๒)

3
(2)
(1)

๕
(๓)

4
(2)

(๒)

(๒)

๕
(๒)

๕
(๒)

(๓)

(๓)

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

๒๖
คะแนน
เต็ม
๒. กำรวิเครำะห์
• สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื้นที่
๖
สภำวกำรณ์และศักยภำพ - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
(๒)
(ต่อ)
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
(๒)
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา (๒)
แผนพัฒนา
๓. ยุทธศำสตร์
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
• มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึง
๕
ในอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
(๓)
ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
(๒)
๓.๒ พันธกิจ
๕
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
(๓)
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
(๒)
๓.๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ • มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพำะของ
๑๐
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
(๔)
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
(๔)
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
(๒)
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
๓.๔ เป้ำประสงค์
• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์
๕
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
(๓)
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
(๒)
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี
ประเด็นกำรพิจำรณำ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
ที่ได้
๖
(๒)
(๒)
(๒)
๖4
๕
(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐
(๔)
(๔)
(๒)
๕
(๓)
(๒)

๒๗
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละ
ประเด็น

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร์

๓.๗ บัญชีรำยกำร/ชุด
โครงกำรพัฒนำ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
๑๕
๙
(๕)

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๔)
• ค่ำเป้ำหมำย
๖
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
(๓)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้าน
(๓)
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
• มีกำรกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับและ ๑๐
สนับสนุนกำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพำะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
(๕)
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
(๕)
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรำยกำรชุดโครงกำร ประกอบด้วย
๑๕
• โครงกำร/กิจกรรม
(๘)
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
(๒)
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
• โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน และ
(๗)
นำไปสู่ผลสำเร็จของเป้ำประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
(๓)
ชัดเจนและนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
(๒)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
(๒)
รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๑๕
๙
(๕)
(๔)
๖
(๓)
(๓)
๑๐
(๕)
(๕)
13
(๘)
(๒)
(๓)
(๓)
(6)
(๓)
(๒)
(1)
96

๒๘

ส่วนที่ ๕
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕59
๑.กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการริมทางสะอาดตา
โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
63,023.00
19,888.50
1,047,710.00
902,000.00
5,094,114.00
7,126,735.50

หมำยเหตุ

งบประมำณ (บำท)
3,800,000.00

หมำยเหตุ

โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร
ลำดับที่
โครงกำร
1
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง
คอนเทนเนอร์
รวมทั้งหมด

3,800,000.00

๒.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ลำดับที่
โครงกำร
1
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2
โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน
3
โครงการนาเด็กนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก
4
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
5
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
6
โครงการสอนว่ายน้าสาหรับเด็กปฐมวัย
7
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นสาหรับเด็กปฐมวัย

งบประมำณ (บำท)
190,323.78
191,309.00
3,155.00

หมำยเหตุ

144,643.00
2,393,099.00
132,500.00
-

ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

๒๙
ลำดับที่
๘

โครงกำร
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา

งบประมำณ (บำท)

หมำยเหตุ

-

ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

งบประมำณ (บำท)
200,000.00

หมำยเหตุ

โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร
ลำดับที่
โครงกำร
1
โครงการปรับปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทาง เข้าออก สระว่ายน้า (โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)
รวมทั้งหมด

200,000.00

๓.ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี
สุนทร
๒
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
๓
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก
๔
โครงการส่งเสริมประเพณีถือการศีลอดในเดือน
รอมฎอน
๕
โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย
๖
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชน
ประชาชน
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
115,903.55

หมำยเหตุ

1,237,424.42
96,433.00
103,000.00
341,750.00
130,014.00
2,024,524.97

๔.ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

งบประมำณ(บำท)
-

๒

โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ(ออมวันละบาท)

-

๓

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูง
วัยเกมส์”

-

หมำยเหตุ
ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล
ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล
ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

๓๐
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๔
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ
๕
โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการและผู้สูงอายุ
๖
โครงการคนไทยใจอาสา
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

โครงการตู้เขียวห่วงใยประชาชน
โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน
ตาบลศรีสุนทร
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการฒ.ผู้เฒ่าหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยการจัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน
โครงการจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
และเครือข่าย
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตาบล
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
284,988.80
11,380.00

หมำยเหตุ

-

ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

9,801.40
12,500.00
14,040.00
10,020.00
36,600.00
500.00
30,000.00
2,400.00
284,300.00
16,925.00
13,707.00
27,258.00
754,420.20

ได้จัดทาแต่ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล

๓๑
โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร
ลำดับที่
โครงกำร
1
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
ตาบลศรีสุนทร
๒
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
3,000,000.00

หมำยเหตุ

100,000.00
3,100,000.00

๕.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำรและกิจกรรมเด็กเยำวชน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจาปี
2559
๒
โครงการแข่งขันตะกร้อประจาปีเทศบาลตาบล
ศรีสุนทรคัพ
๓
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจาปีเทศบาลตาบล
ศรีสุนทร
๔
โครงการแข่งขันฟุตซอลประจาปีเทศบาลตาบล
ศรีสุนทรคัพ
๕
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
๖
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน
๗
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
TO BE NUMBER ONE
๘
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ

งบประมำณ(บำท)
133,488.00

รวมทั้งหมด

986,172.55

91,519.10
299,899.75
94,674.80
19,694.00
193,808.60
98,960.00
54,128.30

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ
๒
โครงการลานค้าชุมชน"คนศรีสุนทร"
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
43,625.00
250,606.38
294,231.38

หมำยเหตุ

๓๒
๗.กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ลำดับ
โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล. ซอยบุญศรี
296,674.00
หมู่ที่ 3
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝา
83,000.00
ปิด สายถนนบางโจ-ควนตาแท่น หมู่ 1
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝา
559,000.00
ปิด ซอยเก็จมุกดา หมู่ 1
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้า
1,040,000.00
คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยตาน้าว หมู่ที่ 2
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า
562,000.00
คสล.รูปตัวยูฝาปิด ซอยบ้านพอนบ่อแร่ 1
หมู่ที่ 8
6 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยท่าเรือ –
6,140,000.00
เกาะแก้ว หมู่ที่ 3
7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝา
649,000.00
ปิด ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ 4
8 โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก
797,000.00
ซอยทุ่งนาเคียน 1 และ 2 หมู่ที่ 5
9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝา
844,000.00
ปิด ซอยบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า
949,000.00
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางเหนียวดา 2 หมู่
ที่ 7
11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคสล. ซอยขุม
900,000.00
น้าบางมะรวน – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
หมู่ที่ 8
รวมทั้งหมด
13,519,674.00

หมำยเหตุ

๓๓
โครงกำรที่กำลังดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
1 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 3,300.000.00
4 ล้อ จานวน 1 คัน
2 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมถนน คสล.
700,000.00
บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตรอุทิศ
3 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยท่าเรือ –
6,140,000.00
เกาะแก้ว หมู่ที่ 3
4 โครงการปรับผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
622,000.00
ใหญ่ หมู่ที่ 5
6 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านยา
3,285,000.00
หมู่ที่ 6
7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า (ช่วงที่ 2)
950,000.00
บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5
8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝา
1,415,000.00
ปิดซอยโรงขนมจีน หมู่ที่ 2
9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ซอยหลักเมือง 1
770,000.00
ไปบรรจบซอยหลักเมือง 2 หมู่ที่ 3
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้า
664,000.00
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอย ยายนอบ หมู่ที่ 1
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้า
714,000.00
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลังโรงเรียน
วัดศรีสุนทร หมู่ที่ 5
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้า
850,000.00
คสล. ซอยนพตาแก้ว 3 หมู่ที่ 4
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย 4,200,000.00
คสล. ขนาด 0.6 เมตร พร้อมบ่อพักบ้านยา
ซอย 1 หมู่ที่ 6
14 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล 1,000,000.00
ศรีสุนทร หมู่ที่ 4
รวม
24,610,000.00

หมำยเหตุ

๓๔
โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังใหม่
980,000.00
(บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8
2 โครงการต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้าน
600,000.00
ลิพอน-บ่อแร่ หมู่ที่ 8
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเงินผัน 1/2
920,000.00
หมู่ที่ 7
4 โครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้า ทั้งตาบล
500,000.00
ศรีสุนทร
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้า
1,050,000.00
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในคลา 4 หมู่ที่ 1
6 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
300,000.00
ตาบลศรีสุนทร
7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด
60,000.00
ซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ 1
8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด 1,512,800.00
ซอยถนนลิพอนใต้ – ลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้า
1,100.000.00
คสล. ชนิดรางเปิด ซอยเลียบคลองท่าเรือ
หมู่ที่ 3
10 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด 806,000.00
ซอยบางโจ - ควนตาแท่น หมู่ที่ 4
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้า
1,140,000.00
คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5
12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. รูปตัวยูมีฝา
1,581,000.00
ปิด ซอยบ้านดอน – บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6
13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.
,596,000.00
ซอยบางเหนียวดา 1 หมู่ที่ 7
14 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยดุลชาติ
,390,800.00
หมู่ที่ 8
15 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. รูปตัวยูมีฝา
,700,000.00
ปิด ซอยศรีลิพอนเขต หมู่ที่ 8
16 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรม
5,000.00
ช่วงที่ 2
รวมทั้งหมด
15,291,600.00

หมำยเหตุ

๓๕

๘.กำรพัฒ นำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพทัน สมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล
ลำดับที่
โครงกำร
งบประมำณ(บำท)
1
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
79,000.00
เทศบาล
2
โครงการเทศบาลเคลื่อนพบประชาชน
80,533.00
3
โครงการดาเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
221,019.00
(5 ธันวามหาราช)
4
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน
231,675.50
(12 สิงหามหาราชินี)
5
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
1,000.00
6
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการ
15,190.00
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
7
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3
3,500.00
ลิ้นชักจานวน 1 ตู้
8
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2บาน
4,000.00
จานวน 1 ตู้
9
โครงการจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว
3,200.00
จานวน 2ตัว
10 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
28,800.00
จานวน 1 เครื่อง
11 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
15,900.00
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
12 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
22,900.00
สานักงาน จานวน 2 เครื่อง
13 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จานวน
32,000.00
1 เครื่อง
14 โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA
6,000.00
จานวน 2 ชุด
15 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
3,800.00
สาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
16 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
17,900.00
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)
จานวน 1 ชุด
18 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
16,000.00
19 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 4 ลิ้นชัก
3,800.00
จานวน 1 ตู้

หมำยเหตุ

๓๖

ลำดับที่
โครงกำร
20 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สีแบบ Network จานวน 1 เครื่อง
21 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง(ขนาด 24,000BTU)
22 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 1 ตู้
23 โครงการจัดซื้อโต้ะทางาน ระดับ(3-6)
24 โครงการจัดซื้อรถตู้(ฉุกเฉิน) จานวน 1 คัน
25 โครงการจัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาส รถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน
26 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สีแบบ Network
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จานวน 3 ตู้
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15
ชั้น จานวน 1 ตู้
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น
จานวน 1 ตู้
โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สีแบบNetwork จานวน 1 เครื่อง(ขนาด
กระดาษ A 4)
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
(ขนาดกระดาษ A 3)
โครงการจัดซื้อสายวัดระยะแบบมือถือ ขนาด
50.00 เมตร จานวน 2 ชุด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ความรู้และประสิทธิภาพการทางานให้แก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เทศบาลและผู้นา

งบประมำณ(บำท)
11,000.00
28,000.00
4,900.00
4,900.00
1,997,500.00
34,000.00
897,000.00
11,000.00
4,790.00
7,600.00
3,300.00
11,400.00
3,800.00
3,800.00
5,990.00
29,900.00
16,000.00
49,000.00
1,700.00
250,847.00

หมำยเหตุ

๓๗
ชุมชน
ลำดับที่
โครงกำร
40 จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล จานวน 1 คัน
41 โต๊ะทางาน 3 ตัว ขนาด 3.5 ฟุต ตัวละ
5,500 บาท
42 เก้าอี้สานักงาน จานวน 20 ตัว ตัวละ 2,500
บาท

งบประมำณ(บำท)
787,000.00
16,500.00

รวม

5,016,144.50

50,000.00

หมำยเหตุ

๓๘
ตารางความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ,
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
และแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
จำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ การ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก
เยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. การพัฒนาด้านการคมนาคม
๘. การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยกเลิก

จานวน
โครงการ
เดิม

จานวน
โครงการ
ที่มีการ
เพิ่มเติม

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

11

-

11

5

1.95

1

0.39

5

1.95

38

-

38

8

3.12

1

0.39

29

11.33

9

1

10

6

2.34

-

-

4

1.56

47

-

47

19

7.42

2

0.78

26

10.16

10

1

11

8

3.13

-

-

3

1.17

10

-

10

2

0.78

-

-

8

3.13

17

34

51

11

4.30

30

11.72

10

3.91

68

10

78

42

16.41

-

-

36

14.06

210

46

256

101

39.45

34

13.28

121

47.27

๓๙

ส่วนที่ ๖
กำรประเมินควำมพึงพอใจ
หลักกำรและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสาเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การประเมินจะช่วยทาให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดาเนินงาน ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคาแนะนาของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่งสามารถนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตาบลศรีสุนทรในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้ บริการของเทศบาล (งานบริ การ
ประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชน ให้ ได้ ข้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะ
คาแนะนา ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการ
ให้ดีขึ้น
จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ
ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลจึงมีการดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ ดังนี้

๔๐
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลศรีสุนทร
๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการ
และกิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวม

จำนวนโครงกำร
ปรำกฏอยู่ใน
บรรจุใน
แผนพัฒนำสำมปี
เทศบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)
11

7

38

16

9

7

47

34

10

8

10
17

5
17

68

40

210

134

๔๑
ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒๘.๐
๗๐.๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๔๒.๐
๕๐.๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๓๗.๐
๕๕.๐
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๔๑.๐
๕๒.๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๔๙.๐
๔๒.๐
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๓๒.๐
๖๗.๐
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
๒๑.๐
๗๖.๐
ท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓๗.๐
๕๘.๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๓๑.๐
๕๘.๐
รวม
๓๕.๓๓ ๕๘.๖๗
จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของการบริหารส่วนตาบลศรีสุนทรในภาพรวม
ของประชาชนภายในตาบลศรีสุนทร จานวน ๑๐๐ ราย ผลปรากฏดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ (๑) ชาย จานวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐%
(๒) หญิง จานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐%
สรุป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๐%และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐%
๒. อายุ (๑) ต่ากว่า ๒๐ ปี
จานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐%
(๒) ๒๐ – ๓๐ ปี
จานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐%
(๓) ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐%
(๔) ๔๑ – ๕๐ ปี
จานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐%
(๕) ๕๑ – ๖๐ ปี
จานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐%
(๖) มากกว่า ๖๐ ปี จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐%
สรุป กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ % รองลงมาอายุระหว่าง
๔๑–๕๐ ปี คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๒.๐ % รองลงมา อายุระหว่าง ๒๐–๓๐ ปี คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๐ % อายุ
ระหว่าง ๕๑ –๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๐% อายุต่ากว่า ๒๐ปี คิดเป็นร้อยละ ๙.๐%และอายุมากกว่า ๖๐ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐%
๓. การศึกษา

(๑) ประถมศึกษา
จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐%
(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐%

ไม่พอใจ
๒.๐
๘.๐
๘.๐
๗.๐
๙.๐
๑.๐
๓.๐
๕.๐
๑๑.๐
๖

๔๒
(๓) อนุปริญญา/เทียบเท่า จานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐%
(๔) ปริญญาตรี
จานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐%
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐%
(๖) อื่น ๆ
จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ สรุ ป กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาอยู่ในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาหรือ เที ยบเท่ า คิ ดเป็ น ร้อยละ
๓๕.๐ % รองลงมาคื อ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๗.๐ % ประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๙.๐ %
อนุปริญญา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐% และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒.๐%
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ
จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐%
(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน ๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐%
(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน ๒๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐%
(๔) รับจ้าง
จานวน ๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐%
(๕) นักเรียนนักศึกษา
จานวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐%
(๖) เกษตรกร
จานวน ๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐%
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)
จานวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐%
สรุป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐% รองลงมาคือค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐% รับจ้างคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐% รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐%
เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐% นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒.๐% อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐%
๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๖๑
๘.๑๔
๗.๕๔
๙.๑๖
๘.๗๙
๘.๕๓
๗.๕๘
๘.๐๑
๘.๐๐
๘.๑๗

๔๓
จากการส ารวจความพึ งพอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งาน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ ใ นระดั บ ๘.๑๗ แสดงว่ า ผลการด าเนิ น งานตาม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมประสบความสาเร็จ ในระดับมาก
๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม ๑๐
คะแนน)
๖.๕๘
๘.๐๑
๘.๐๐
๗.๙๖
๗.๖๕
๘.๓๙
๗.๕๗
๖.๙๙
๗.๔๓
๗.๖๕

จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของ
เทศบาลตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๗.๖๕ แสดงว่าผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาประสบความสาเร็จ ในระดับมาก

๔๔
๓ ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม ๑๐
คะแนน)
๘.๐๐
๗.๙๖
๗.๖๕
๘.๓๙
๖.๕๗
๖.๙๙
๗.๔๓
๖.๕๒
๖.๕๙
๗.๓๔

จากการส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งาน ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของเทศบาลตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๗.๓๔ แสดง
ว่ าผลการด าเนิ น งานตาม ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริม การศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารีต ประเพณี ป ระสบ
ความสาเร็จ ในระดับมาก

๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๘.๑๔
๗.๕๔
๙.๑๖
๘.๗๙
๘.๕๓
๗.๕๘
๘.๐๑
๘.๐๐
๗.๙๖
๘.๑๐

จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์พัฒ นาคุณภาพชีวิต ของเทศบาล
ตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๘.๑๐ แสดงว่าผลการดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวิตประสบความสาเร็จ ในระดับมาก

๔๖
๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำรและกิจกรรมเด็กเยำวชน
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
5.60
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.75
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
8.56
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5.67
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.10
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.01
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
5.09
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.29
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8.15
ภำพรวม
7.02
ประเด็น

จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและ
กิจกรรมเด็กเยาวชนของเทศบาลตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 7.02 แสดงว่าผล
การดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชนประสบความสาเร็จ ใน
ระดับมาก

๔๗
๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภำพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
6.67
5.56
8.84
3.25
7.59
6.87
7.59
8.57
6.98
7.15

จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล
ตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 7.15 แสดงว่าผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจประสบความสาเร็จ ในระดับมาก

๔๘
๗ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภำพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.82
5.67
7.60
6.79
8.87
7.85
8.77
7.58
6.87
7.64

จากการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมของ
เทศบาลตาบลศรีสุนทร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 7.๖4 แสดงว่าผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมประสบความสาเร็จ ในระดับมาก

๔๙
๘ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพทันสมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.15
6.59
6.54
8.12
8.15
7.74
7.89
8.76
7.98
๗.81

จากการส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งาน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพทั น สมั ย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ว มภายใต้ห ลั กธรรมาภิบ าลของเทศบาลต าบล
ศรีสุ น ทร คะแนนเฉลี่ ย ความพึ งพอใจ อยู่ในระดับ ๗.81 แสดงว่าผลการดาเนินงาน ยุท ธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารให้มีประสิท ธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประสบความสาเร็จ ในระดับมาก

๕๐

ส่วนที่ ๗
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้
1. เทศบาลตาบลศรีสุนทร ควรให้ความสาคัญโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ แล้ว มีโครงการที่
ดาเนินการน้อยมาก ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับต้นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชน
2.เทศบาลต าบลศรี สุ น ทร ควรประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณตามลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเทศบาล
ตาบลศรีสุนทร และทาให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3. โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องจากขาดการวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน เทศบาลฯ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
4.ในการจัดโครงการ / กิจกรรม แต่ล ะครั้ง เทศบาลฯ ควรมีการประเมินผลด้านความสาเร็จของ
โครงการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึ งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุง และพัฒนาจัดทาโครงการในครั้งต่อไป
5.โครงการที่สภาเห็นชอบให้ ดาเนินการแล้วควรดาเนินการตามที่สภาเห็นชอบงบประมาณ ซึ่ง
ตรวจพบว่ า โครงการในส่ ว นของกองการศึ ก ษาและกองสวัส ดิ ก ารสั งคม ตั้ งงบประมาณไว้ แ ต่ มิ ได้
ดาเนินการ หลายโครงการ ทาให้ประชาขนเสียโอกาสในงบประมาณ
6. ทุกแผนงาน / โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคานึงถึงความเป็นไปได้ ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และสถาบั นการเงิน – การ
คลังของท้องถิ่นเป็นสาคัญ
7.ระยะเวลาในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า งโครงการต่ า ง ๆ ขอให้ ร ะบบให้ ชั ด เจน เพราะอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทาการก่อสร้างของโครงการนั้น
8.ในกรณีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในขั้นตอนไหน
บ้างเพื่อจะพอทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ
9.การดาเนิ น กิจ กรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลตาบลศรีสุ นทรควรมีการประชาสั มพั นธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
10.ในการสารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินโครงการของเทศบาล
ตาบลศรีสุนทร ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องตอบแบบสอบถามให้หลากหลายทั้งในส่วนราชการ,
เอกชน ประชาชนทั่วไป นักศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อสตง.ในเชิงประจักษ์
11.หลังจากที่ได้มีการดาเนินโครงการ ควรให้กอง/สานัก ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆทาการประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ โดยอาจจัดทาเป็นบันทึกข้อความพร้อมภาพถ่า ยรายงานให้ผู้บริหารทราบตาม
ความเหมาะสม

