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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 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ งบประมาณ 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 ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ดี
สั ก เพี ย งไรก็ ต ามแต่ ห ากไม่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะบ่ งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการ
ตรวจสอบการดาเนิ น งานว่าเป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ห รือบรรลุ เป้ า หมายหรือไม่ อย่ างไร ซึ่ง “ระบบ
ติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่ างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
แม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีก าร
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 ซึ่งเป็น
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. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ าวและต้อ งปิ ด ประกาศไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลศรีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย 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 2560 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 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒ นาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
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. ๒๕60 – ๒๕๖2)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม ๒๕60
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60
(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 และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต
วิสัยทัศน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวั ดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนาภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต แก่ป ระชาชนด้ านการจั ด 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
4.สามารถพัฒ นาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งรักษาอัต ลักษณ์ วัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
5.ประชาชนในจั ง หวั ด และภาคส่ ว นที่ เ กี่ 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.เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปฏิบั ติห น้ าที่ โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล และบู รณาการทุกภาคส่ วนเพื่อเสริ มสร้างและพั ฒ นา
เครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๖
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 บริก 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
2.2 ด้ำนสำธำรณสุข
1.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกั น 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

๗
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
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 เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาการท่ องเที่ยว
ที่ยั่งยืน
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
5.ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

๘
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 ระบบการคัดแยกและลดปริ มาณขยะแบบ
ครบวงจร
3.ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าตามธรรมชาติและพื้นที่กักเก็บน้า
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6.สนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชน ร่วมกันปลูกป่า เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ส่ งเสริมและสนั บ สนุ นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 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
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและระบบเครือข่าย
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

๙
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
๖. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม
๗. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
๙.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑๐
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 โดยอาจจัดทาในรู ปของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น 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 ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มอี ยู่เดิมให้มีอยู่ตลอดไปคู่สังคม
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แนวทางที่ ๕ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตาม
ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่กาหนด
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น
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แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
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แนวทางที่
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พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำร และกิจกรรมเด็ก เยำวชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด
แนวทางที่ ๓ จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชานาญ ด้านกีฬาแต่ละประเภท
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 สารวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้ าน 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
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางที่ ๑ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่
ประชาชน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

๑๒
แนวทางที่ ๓ สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภั ณฑ์ที่จาเป็น
และทันสมัยไว้ใช้งาน
แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๓

ส่วนที่ ๓
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน
แบบที่ ๑ กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 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

๑๔

แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำสและระยะ ๖ เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลศรีสุนทร
๑.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60)
๑.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60
ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี
๒.๑ จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – ๒๕๖2)
ปี ๒๕60
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
๑. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการ
และกิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. การพัฒนาด้านการคมนาคม
๘. การพัฒนาการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวม

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

โครงกำร
(เป้ำหมำย)

ผลกำร
ดำเนินงำน

10

5

10

10

36

4

6

18
6

16
6

4
6

39
8

39
8

10
54

3
3
-

7
54

7
38

69

19

19

19

233

44

161

143

40
8

๑๕

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) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกล่าว จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ โดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)

ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

คะแนน
7.75
7.50
7.25
7.75
4.12
4.12
2.62
4
2.37
3.37

๑๖
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
รวม

3.87
2.37
4
คะแนน
3.37
3.5
4
4.12
2.62
78.70

๑๗

ส่วนที่ ๕
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการ Big Cleaning Day

งบประมำณ
400

๒

โครงการการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก

408,750

๓

โครงการริมทางสะอาดตา

552,650

๔

โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย

16,200

๕

โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

2,357,490
รวมทั้งหมด

3,335,490

๒.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๒

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย

๓

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

๔

โครงการสอนว่ายน้าสาหรับเด็กปฐมวัย

งบประมำณ
212,303
50,000
1,372,905
35,500
รวมทั้งหมด

1,670,708

๑๘
๓.ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2559

งบประมำณ
20,928.60

๒

โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร

94,148

๓

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก

7,036

๔

โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน

37,410
รวมทั้งหมด

๔.ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร กิจกรรม
ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร

159,522.60

งบประมำณ
2,400

๒

โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

24,500

๓

โครงการ ฒ. ผู้เฒ่า หิ้วปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

500

๔

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย

387,110

๕

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

16,125

๖

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

15,625
รวมทั้งหมด

446,260

๑๙
๕.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำรและกิจกรรมเด็กเยำวชน
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจาปีเทศบาลตาบลศรีสุนทร

งบประมำณ
14,071.15

๒

โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน

238,582

๓

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

107,184

รวมทั้งหมด

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็ง

359,837.15

งบประมำณ
1,146,476

๒

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

387,110

๓

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและ
ประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18,925

รวมทั้งหมด

๗.กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
-

1,552,511

งบประมำณ
รวมทั้งหมด

๒๐
๘.กำรพัฒ นำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพทัน สมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
หมำยเหตุ
๑
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
32,000
สานักปลัด
เทศบาล
๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์

๓

305,880.29

สานักปลัด

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จานวน 7 ตัว

13,300

สานักปลัด

๔

โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุบวมขาเหล็ก จานวน 30 ตัว

25,500

สานักปลัด

๕

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วชนิดบันทึกเวลาเข้า
–ออกงาน สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทร
จานวน 1 เครื่อง

9,000

สานักปลัด

๖

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จานวน 1 ชุด

24,000

สานักปลัด

๗

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

15,490

สานักปลัด

๘

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

10,000

สานักปลัด

๙

โครงการจัดทาป้ายแสดงแนวเขตเทศบาลตาบล
ศรีสุนทร จานวน 4 ป้าย

36,000

สานักปลัด

๑๐

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

1,326

กองคลัง

๑๑

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จานวน 3 ตัว

7,500

กองคลัง

๑๒

โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 4 เครื่อง

11,960

กองคลัง

๑๓

โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED จานวน 1 เครื่อง

3,850

กองคลัง

๑๔

โครงการจัดซื้อปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง

25,500

กองการศึกษาฯ

๒๑
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑๕ โครงการจัดซื้อเก้าอี้นักเรียน จานวน 50 ตัว
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุเทป CD/DVD
จานวน 2 เครื่อง
โครงการจัดทาป้ายแสดงทางเข้าโรงเรียนอนุบาล
จานวน 1 ป้าย
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000
บีทียู
โครงการจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน – น้าเย็น จานวน
1 เครื่อง
รวมทั้งหมด

งบประมำณ
16,500

หมำยเหตุ
กองการศึกษาฯ

5,800

กองการศึกษาฯ

9,000

กองการศึกษาฯ

17,000

กองสวัสดิการฯ

4,200

กองสวัสดิการฯ

573,806.29

๒๒
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์

๑. การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ การ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม
๒. การพัฒนา
ด้านการศึกษา
๓. ส่งเสริมการ
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
นันทนาการและ
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
๗. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
๘. การ
พัฒนาการ
บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปร่งใส
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมภายใต้
หลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่เสร็จ

จำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ดำเนินกำร
จำนวน
ร้อย
ละ

จำนวนโครงกำร
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินกำร
จำนวน ร้อย
ละ

จำนวนโครงกำร
ที่มีกำรยกเลิก

จำนวนโครงกำร
ที่มีกำรเพิ่มเติม

จำนวนโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อย
ละ

จำนวน

ร้อย
ละ

จำนวน ร้อยละ

จำนวน

ร้อย
ละ

๒

0.61

๓

0.92

๕

1.53

-

-

-

-

๑๐

3.06

๔

1.22

-

-

๓๒

9.79

-

-

๑

0.31

๓๗

11.31

๔

1.22

-

-

๒

0.61

-

-

๑

0.31

๗

2.14

๖

1.83

-

-

๓๔

10.40

-

-

๒

0.61

๔๒

12.84

๓

0.92

-

-

๕

1.57

-

-

-

-

๘

2.45

๓

0.92

-

-

๗

2.14

-

-

๑

0.31

๑๑

3.36

-

-

-

-

๕๔

16.51

-

-

๖๙

21.10

๑๒๓

37.62

๑๙

5.81

-

-

๕๐

15.29

-

-

๒๐

6.12

๘๙

27.22

๔๑

12.53

๓

0.92

๑๘๙

57.84

-

-

๙๔

28.76

๓๒๗

๑๐๐

๒๓
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ

3,335,490
๑. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม
1,670,708
๒. การพัฒนาด้าน
การศึกษา
159,522.60
๓. ส่งเสริมการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี
446,260
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 359,837.15
นันทนาการและกิจกรรม
เด็กเยาวชน
1,552,511
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ
๗. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม
๘. การพัฒนาการบริหารให้ 573,806.29
มีประสิทธิภาพทันสมัย
โปร่งใส ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
8,098,135.04
รวม

เงินสะสม
จำนวน ร้อยละ
เงิน

รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ

๔๑.๑๙

-

-

3,335,490

๔๑.๑๙

๒๐.๖๓

-

-

1,670,708

๒๐.๖๓

๑.๙๗

-

-

159,522.60

๑.๙๗

๕.๕๑

-

-

446,260

๕.๕๑

๔.๔๔

-

-

359,837.15

๔.๔๔

๑๙.๑๗

-

-

1,552,511

๑๙.๑๗

-

-

-

-

-

๗.๐๙

-

-

573,806.29

๗.๐๙

๑๐๐

-

-

8,098,135.04

๑๐๐

