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คํานํา
ด2วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก2ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข2อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นจะต2องดําเนินการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส4 ว นท2 อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท2องถิ่น มีอํานาจหน2าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อผู2บริหารท2องถิ่น
เพื่ อ ให2 ผู2 บ ริ ห ารท2 องถิ่ น เสนอต4 อ สภาท2 องถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท2 องถิ่ น และประกาศ ผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในท2องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย4างน2อยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ให2ปHดประกาศโดยเปHดเผยไม4น2อยกว4าสามสิบวัน
(๔) แต4งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช4วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ ได2รับการแต4งตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
2561 ข2อ ๒๙ ได2ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให2มีการ
ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ4มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช2จ4ายงบประมาณของเทศบาลและใช2แบบประเมิน
ความพึงพอใจต4อการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให2เปKนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 2561 ข2อ ๒๙ และเพื่อให2สอดคล2อง
กับการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สอดคล2องกับปMญหา ความต2องการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงมีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้ น และสรุ ป รายงานผลเสนอและเสนอความคิ ด เห็ น ต4 อนายกเทศมนตรี เพื่ อ
นายกเทศมนตรีเสนอต4อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับต4อไป โดยมีรายละเอียดตามเล4มรายงานนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตําบลอรพิมพ
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ส4วนที่ ๑
บทนํา
ปM จ จุ บั น การติ ด ตามและประเมิ น ผลนั บ ว4 า มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เปK น ต4 อ การบริ ห ารงานเปK น อย4 า งยิ่ ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปKนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผ4านมา ว4ามีความสอดคล2องกับ
แผนงานที่ได2วางเอาไว2หรือไม4 รวมทั้งการมีส4วนร4วมของภาคประชาชนอย4างแท2จริง เทศบาลตําบลอรพิมพ ในฐานะ
องคกรปกครองส4วนท2องถิ่นมีภาระหน2าที่ที่จะต2องให2การบริการแก4ประชาชนในชุมชน จึงจําเปKนที่จะต2องมีการจัดทํา
แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในด2านต4างๆ เพื่อใช2เปรียบเทียบ
การทํางานของปที่ผ4านมาอีกด2วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 2561 กําหนดให2องคการปกครองส4วนท2องถิ่น ต2องจัดทําแผน แผนพัฒนาท2องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปKนเครื่องมือในการใช2งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากร
ต4างๆ ได2อย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร4งใส เกิดประโยชนสูงสุดแก4ท2องถิ่นและตอบสนองความ
ต2องการของประชาชน ถึงแม2ว4าองคกรปกครองส4วนท2องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท2องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต4หากไม4
สามารถบ4งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได2 ก็ไม4สามารถที่จะบ4งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท2องถิ่นได2 ดังนั้น
องคกรปกครองส4วนท2องถิ่นจึงต2องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว4าเปKนไปตามวัตถุประสงคหรือ
บรรลุเป_าหมายหรือไม4 อย4างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปKนเครื่องมือในการนําข2อมูล
ต4างๆ มาปรับปรุงแก2ไขเพิ่มเติมหรือแม2แต4ยุติการดําเนินงาน
๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปKนเครื่องมือที่จําเปKนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู4 โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให2ข2อมูลป_อนกลับ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ปM ญ หาที่ กํา ลั งเผชิ ญอยู4 ประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี การดํ า เนิ น งาน ให2 ลุ ล4 ว ง
ค4าใช2จ4ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว4าที่กําหนดไว2 กลุ4มเป_าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม4ได2รับประโยชนหรือ
ได2รับน2อยกว4าที่ควรจะเปKน เกิดปMญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย2งในการปฏิบัติงานภายในหน4วยงานหรือระหว4างหน4วยงาน กลุ4มเป_าหมายที่ได2รับประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว4างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล2ว ซึ่งการประเมินผลเปKนสิ่งจําเปKนเช4นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เปKนการบ4งชี้ว4าแผนงานที่กําหนดไว2ได2มีการปฏิบัติหรือไม4 อย4างไร อันเปKนตัวชี้วัดว4าแผนงานที่ได2ดําเนินการไปแล2ว
นั้นให2ผลเปKนอย4างไร นําไปสู4ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว2หรือไม4 ซึ่งผลที่ได2จากการติดตามและประเมินผล
ถือว4าเปKนข2อมูลย2อนกลับที่สามารถนําไปใช2ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นต4อไป

๒. ประโยชน...
ประโยชน...
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-๒๒. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
ผู2บริห ารเทศบาลตํา บลอรพิมพใช2การติด ตามและประเมิ นผลเปKนประโยชนต4 อการบริห ารงานได2 หลาย
แนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลอรพิมพ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว4า
กิจกรรมใดได2ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต4อความต2องการของประชาชน
หรือไม4
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน4วยงาน การประเมินผลจะแสดงให2เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส4วนต4างๆ ว4าเปKนไปตามเป_าหมายตัวชี้วัดที่ผู2บริหารกําหนดไว2หรือไม4
๒.๓ เปKนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ2าหน2าที่ ซึ่งเปKนผล
ต4อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ2าผู2บริหารหน4วยงานสามารถบริหารงานให2ได2ตามเป_าหมายและตัวชี้วัดที่
กําหนดก็สมควรได2รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให2การติดตามการประเมินผลเปKนไปอย4างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนต4อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต2องการของประชาชนได2เปKนอย4างดี
๓.๒ เพื่อให2การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเป_าหมายที่วางไว2
๓.๓ เพื่อรู2ถึงความต2องการที่แท2จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอรพิมพและแก2ไขได2ตรงกับปMญหา
ที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช2เปKนข2อแนะนําผู2บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปต4อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด2วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 2561 ข2อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น มีอํานาจ
หน2าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อผู2บริหาร
ท2องถิ่น เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอต4อสภาท2องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในท2องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย4างน2อยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ให2ปHดประกาศโดยเปHดเผยไม4น2อยกว4าสามสิบวัน
(๔) แต4งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช4วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการ...
...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๓คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ ที่ได2รับการแต4งตั้งตามระเบียบฯ
ต2องกํา หนดแนวทาง วิ ธีการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาล โดยให2มีการประชุ มกํ าหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ4มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อ
การติดตามและประเมินผลการใช2จ4ายงบประมาณของเทศบาลและใช2แบบประเมินความพึงพอใจต4อการดําเนินงาน
ของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให2สอดคล2องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น ให2สอดคล2องกับปMญหา
ความต2องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงต2องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขึ้นและสรุปรายงานผลเสนอต4อ
นายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต4อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับต4อไป
ปM จ จุ บั น การติ ด ตามและประเมิ น ผลนั บ ว4 า มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เปK น ต4 อ การบริ ห ารงานเปK น อย4 า งยิ่ ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปKนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผ4านมา ว4ามีความสอดคล2องกับ
แผนงานที่ได2วางเอาไว2หรือไม4 รวมทั้งการมีส4วนร4วมของภาคประชาชนอย4างแท2จริง เทศบาลตําบลอรพิมพ ใน
ฐานะองคกรปกครองส4วนท2องถิ่นมีภาระหน2าที่ที่จะต2องให2การบริการแก4ประชาชนชุมชน จึงจําเปKนที่จะต2องมีการ
จัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในด2านต4างๆ เพื่อใช2
เปรียบเทียบการทํางานของปที่ผ4านมาอีกด2วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เปKนแผนผังขั้นตอนได2 ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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แผนผังขัน้ ...
-๔แผนผังขัน้ ตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลเทศบาล
ตําบลบ2านเหลือ่ ม

กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได2จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อ
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอต4อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให2ประชาชนในท2องถิน่ ทราบโดยทัว่ กันอย4างน2อย ปละ ๑ ครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทัง้ นี้ ให2ปดH ประกาศโดยเปHดเผยไม4น2อย
กว4า ๓๐ วัน

๔.๒ แนวทาง...
แนวทาง...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๕๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปKนเครื่องมือที่จําเปKนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู4 โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให2ข2อมูล
ป_อนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปMญหาที่กําลังเผชิญอยู4 ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให2ลุล4วง
ค4าใช2จ4ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว4าที่กําหนดไว2 กลุ4มเป_าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม4ได2รับประโยชนหรือ
ได2รับน2อยกว4าที่ควรจะเปKน เกิดปMญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย2งในการปฏิบัติงานภายในหน4วยงานหรือระหว4างหน4วยงาน กลุ4มเป_าหมายที่ได2รับประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว4างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล2ว ซึ่งการประเมินผล เปKนสิ่งจําเปKนเช4นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน
จะเปKนการบ4งชี้ว4าแผนงานที่กําหนดไว2ได2มีการปฏิบัติหรือไม4อย4างไร อันเปKนตัวชี้วัดว4าแผนงานที่ได2ดําเนินการไปแล2ว
นั้นให2ผลเปKนอย4างไร นําไปสู4ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว2หรือไม4 ซึ่งผลที่ได2จากการติดตามและประเมินผล
ถือว4าเปKนข2อมูลย2อนกลับที่สามารถนําไปใช2ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นต4อไป
๕ ระเบียบ วิธีการและเครือ่ งมือทีใ่ ช2ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบทีใ่ ช2ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจั
วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส4วนท2องถิ่น พ.
พ. ศ.
๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด ๖
ข2อ ๒๘ ได2กําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด2วย สมาชิกสภาท2องถิ่นที่สภาท2องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู2แทนประชาคมท2องถิ่นที่ประชาคมท2องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน ผู2แทนหน4วยงานที่เกี่ยวข2องที่ผู2บริหารท2องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน2าส4วนการ
บริ ห ารที่ คั ด เลื อ กกั น เองจํ า นวนสองคน ผู2 ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู2 บ ริ ห ารท2 อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจํ า นวนสองคน โดยให2
คณะกรรมการเลื อกคณะกรรมการหนึ่ งคนทํ า หน2 า ที่ ป ระธานคณะกรรมการและกรรมการอี กหนึ่ งคนทํ า หน2 า ที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให2มีวาระอยู4ในตําแหน4งคราวละสี่ปและอาจได2รับการ
คัดเลือกอีกได2
ข2อ ๒๙ ได2กําหนดอํานาจหน2าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท2องถิ่นไว2 ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต4อ
ผู2บริหารท2องถิ่น เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอต4อสภาท2องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในท2องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย4างน2อยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให2ปHดประกาศโดยเปHดเผยไม4น2อยกว4าสามสิบวัน
๔. แต4งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช4วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕.๒ วิธการ...
ีการ...
การ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๖๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปKนการ
ตรวจสอบในระหว4างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองส4วน
ท2องถิ่ นประจํ าปงบประมาณนั้ น ว4า สามารถเปKน ไปตามเป_ าหมายที่ตั้ งไว2ได2 ห รื อไม4 เพื่ อให2บุ คลากรที่ เ กี่ย วข2 อง
สามารถระดมความคิ ดในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี การดํ า เนิ น งานที่ จ ะสามารถนํ าไปสู4 ก ารบรรลุ แ ผนที่ กํ า หนดไว2 ไ ด2
เครื่องมือที่ใช2ในการติดตามผลการดําเนินงาน ได2แก4 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ ซึ่ง
ประกอบไปด2วย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การ
ติดตามการใช2จ4ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได2รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปMญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปKนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น
จริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล2วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว2 โดยเครื่องมือที่ใช2ในการ
ประเมินผล ได2แก4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู2ที่เกี่ยวข2องต4อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอรพิมพใน
ภาพรวม ความพึงพอใจของผู2ที่เกี่ยวข2องต4อผลการดําเนินงานในแต4ละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว2 อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด2วยระบบ e-plan ซึ่ง
เทศบาลตําบลอรพิมพ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑) การกําหนดห2วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห2วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแต4ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให2มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแล2วเสร็จและสรุปเปKน รายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานให2ผู2บริหาร
ทราบ เมื่อสิ้ นปงบประมาณให2 ดําเนิน การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลอี กครั้ งพร2 อมสรุปผลใน
ภาพรวมอย4า งน2 อยปละ ๑ ครั้ ง แล2ว รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได2จ ากการติ ดตามและประเมิ นผลต4 อ
ผู2บริหารท2องถิ่น เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นนําเสนอสภาท2องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย4างน2อยปละ ๑ ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปและปHดประกาศไม4น2อยกว4า ๓๐ วัน
ระยะเวลาการรายงานผลการดํ
ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕63)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕63)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕63)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕63)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕63
(๒)
เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕63

๒) เครื่องมือ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๗๒) เครื่องมือที่ใช2ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส4วน
ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก2ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กําหนดให2องคการปกครองส4วนท2องถิ่น ต2องจัดทํา
แผนพัฒนาแผนพัฒนาท2องถิ่นและแผนการดําเนินงาน เพื่อเปKนเครื่องมือในการใช2งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและ
ทรัพยากรต4างๆ ได2อย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร4งใส เกิดประโยชนสูงสุดแก4ท2องถิ่นและ
ตอบสนองความต2องการของประชาชน ถึงแม2ว4าองคกรปกครองส4วนท2องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท2องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็
ตามแต4หากไม4สามารถบ4งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได2 ก็ไม4สามารถที่จะบ4งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนา
ท2องถิ่นได2
ดังนั้น องคกรปกครองส4วนท2องถิ่น จึงต2องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานว4าเปKนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเป_าหมายหรือไม4 อย4างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเปKนเครื่องมือในการนําข2อมูลต4างๆ มาปรับปรุงแก2ไขเพิ่มเติมหรือแม2แต4ยุติการดําเนินงาน โดย
เครื่องมือที่ใช2ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส4วนท2องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส4วนท2องถิน่ รายไตรมาส
และระยะ ๖ เดือน
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ธศาสตร
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต4อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต4อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ
๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั
นผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ
1. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
2. นายเสรี กรุดครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
3. นายห4วง สินธุวงศสานนท
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
4. นายสอย ลาภกระโทก
ผู2แทนประชาคมท2องถิ่น
5. นายอุทัย แสงกระโทก
ผู2แทนประชาคมท2องถิ่น
6. นายเทพพิทักษ อักษรสว4างพงษ
อาจารณโรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ
7. นางปราณี ประไพวัชรพันธ
ผู2อํานวยการ รพ.สต.อรพิมพ
ผู2ทรงคุณวุฒิ
8.นายดํารง เสริฐกระโทก
9.นายแสวง พลอยกระโทก
ผู2ทรงคุณวุฒิ
10.นายเชน วิชาภรณ
ผู2อํานวยการกองช4าง
11.นายสมชาย ความหมั่น
ปลัดเทศบาลตําบลอรพิมพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/
กรรมการ

ส4วนที่ ๒...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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สวนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

แผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร"ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
๑. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายเรงดวนที่จะเรงดําเนินการในป-แรก ๑๓ เรื่อง คือ
๑) นโยบายสร<างความปรองดองสมานฉันท"ของคนในชาติและฟ@Aนฟูประชาธิปไตย
ด<วยการ
เสริมสร<างความเข<าใจรวมกันของประชาชนในชาติให<เกิดความสมัครสามัคคีเปDนหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปDนประมุข พร<อมสนับสนุนให<คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค<นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแหงชาติ ทํางานอยางอิสระ ได<รับความรวมมือทุกฝKาย
อยางเต็มที่ โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต
บาดเจ็บในชวงการชุมนุมทางการเมืองระหวางเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒) เรงรัดปราบปรามการค<ายาเสพติดปราบปรามผู<มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
๓) ปSองกันและปราบปรามการทุจริตคอร"รัปชั่นในภาครัฐอยางจริงจัง
๔) แก<ไขปUญหาความเดือดร<อนของประชาชนและผู<ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟSอและราคา
น้ํามัน เชน การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเปDนการชั่วคราว การดูแลราคาสินค<าอุปโภค
บริโภคและราคาพลังงานให<อยูในระดับที่เหมาะสม
๕) เรงฟ@Aนฟูความสัมพันธ"กับประเทศเพื่อนบ<าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข<อง โดย
เรงแก<ปUญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทูต
๖) สงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เรงเพิ่มรายได<จากการทองเที่ยว โดยประกาศให<
ปY ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เปDนปY "มหัศจรรย"ไทยแลนด""
๗) สงเสริมให<ประชาชนเข<าถึงแหลงทุน เชน การเพิ่มเงินกองทุนหมูบ<านและชุมชนเมืองอีกแหง
ละ ๑ ล<านบาท การจัดตั้งกองทุนสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย ๑๐๐ ล<านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได<ใน
วงเงิน ๑,๐๐๐ ล<านบาท ตอสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข<ารวมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู<ประกอบการราย
ยอย จัดให<มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู<ประกอบอาชีพรถรับจ<างให<เหมาะสมกับคาใช<จายน้ํามันหรือก_าซ
ธรรมชาติที่ใช<จริงตอเดือน ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสําหรับผู<สูงอายุเปDนสวัสดิการของรัฐ เพื่อเปDนคาใช<จายยังชีพ
ของผู<สูงอายุ โดยผู<สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ - ๖๙ ปY จะได<รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปY
ได<รับ ๗๐๐ บาท
อายุ ๘๐ - ๘๙ ได<รับ
๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปY ขึ้นไป ได<รับ
เงินเดือน ๑,๐๐๐ บาท
ขณะเดียวกัน จัดให<มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผู<มีรายได<น<อยที่ต่ํา กวา ๕ แสน
บาท อยางน<อย ๓ ปY มีการปรับโครงสร<างหนี้ให<แกผู<ที่เปDนหนี้เกิน ๕ แสนบาท แตไมเกิน ๑ ล<านบาท
รวมทั้งจัดทําแผนฟ@Aนฟูอาชีพและปรับโครงสร<างการผลิตอยางครบวงจร

๘) ยกระดับราคา...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๙๘) ยกระดับราคาสินค<าเกษตรและให<เกษตรกรเข<าถึงแหลงทุน โดยดูแลราคาสินค<าเกษตรให<มี
เสถียรภาพเปDนไปตามกลไกของตลาดโลกและสร<างผลตอบแทนที่เปDนธรรมตอเกษตรกร นําระบบจํานําสินค<า
เกษตรมาใช<ในการสร<างความมั่นคงด<านรายได< เพื่อจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พร<อมผลักดัน
ราคาสินค<าเกษตรที่สําคัญให<รายได<สูง โดยใช<วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหน<า
๙) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" ให<มีศักยภาพอยางยั่งยืน
โดยสนับสนุนให<ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช<ทรัพยากรและภูมิปUญญาท<องถิ่นผนวกกับองค"ความรู<สมัยใหม เพื่อ
ยกระดั บ เพื่อยกระดับ มาตรฐานราคาสิน ค<าและบริหาร การเข< าถึงแหลงทุน และการตลาดทั้ง ในและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมให<มีศูนย"กระจายและแสดงสินค<าถาวรในภูมิภาคและในเมืองทองเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว การสงออก
๑๐) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
๑๑) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร"แทบเล็ตให<แกนักเรียน โดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนํารองระดับชั้น
ประถมศึกษาปYที่ ๑ ปYการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร"เน็ตไร<สายโดยไมเสียคาใช<จายในที่
สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
๑๒) เรงรั ดและผลั กดั น การปฏิ รูป การเมื องที่ ป ระชาชนมี สวนรวมอยางกว< างขวางแก< ไ ขเพิ่ มเติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให<มีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปDนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อวางกลไกการใช<อํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ นิติธรรม องค"กรที่ใช<อํานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบ
ที่ยึดโยงกับระบบและพร<อมรับการตรวจสอบ โดยให<ประชาชนมีสวนรวมผานการออกเสียงประชาชน
๑๓) เรงนําสันติสุขกลับมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต< โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง บูรณาการ
การบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน เข<าใจ เข<าถึง พัฒนา ให<สอดคล<องกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ"ในแตละพื้นที่ในการบังคับใช<กฎหมาย พร<อมอํานวยความยุติธรรมอยาง
เทาเทียมทั่วถึง
๒. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ประกอบด0วยนโยบาย ๑๑ ด0าน ดังนี้
๑) การปกปSองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย"
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร<างโอกาสเข<าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู< การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด<านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การสงเสริมบทบาทและการใช<โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใช<ประโยชน"จากวิทยาศาสตร" เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรและการสร< างสมดุ ล ระหวางการอนุ รั กษ" กั บ การใช<
ประโยชน"อยางยั่งยืน

๑๐) การสงเสริม...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

-๑๐๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปSองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓. คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสร0างสรรคประเทศไทยให0เข0มแข็ง
มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" ซึ่งเปDนสถาบันหลักของชาติในปUจจุบัน
๒) ซื่อสัตย" เสียสละ อดทน มีอุดมการณ"ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓) กตัญeู ตอพอแม ผู<ปกครอง ครูบาอาจารย"
๔) ใฝKหาความรู< หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางอ<อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย" หวังดีตอผู<อื่น เผื่อแผและแบงปUน
๗) เข<าใจ เรียนรู< การเปDนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปDนประมุขที่ถูกต<อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู<น<อยรู<จักการเคารพผู<ใหญ
๙) มีสติ รู<ตัว รู<คิด รู<ทํา รู<ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยูหัว
๑๐) รู<จักดํารงตนอยูโดยใช<หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ<าอยูหัวรู<จักอดออมไว<ใช<เมื่อยามจําเปDน มีไว<พอกินพอใช< ถ<าเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร<อมโดยภูมิคุ<มกันที่ดี
๑๑) มีความเข<มแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพ<ตออํานาจฝKายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลังตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน"ของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชน"ของตนเอง
๔. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมของประชาชน เพื่อเปfดโอกาสให<ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ"สิทธิของตนได<เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ สร<างความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ให<บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร<างความเปDนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปUจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวข<องกับการบริหารราชการสวนท<องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป-แรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ0านเมืองที่ดี

๕. ยุทธศาสตร...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๑๕. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร"ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน<าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร" วิสัยทัศน" เปSาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปYงบ ๒๕๕๖ และ
เปDนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปY ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ทํางาน
ที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบด<วย ๔ ยุทธศาสตร" ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ
รวมทั้งได<มีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตร"การเข<าสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข<าสูประชา อาเซียน ปY ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห<อง
ประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพร<อมของหนวยงานที่เกี่ยวข<องในการเข<าสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบด<วย ๘ ยุทธศาสตร" โดยหลังจากการบูรณาการเปDนยุทธศาสตร"ประเทศ (Country Strategy)
ประกอบด<วย ๔ ยุทธศาสตร" ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปDนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปMน
ธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร : “ตอยอดรายได0จากฐานเดิม สร0างรายได0จากโอกาสใหม สมดุล
และการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค : ๑. รักษาฐานรายได<เดิม และสร<างรายได<ใหม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต<องผลิตสินค<าได<เร็วกวาปUจจุบัน)
๓. ลดต<นทุนให<กับธุรกิจ (ด<วยการลดต<นทุนคาขนสงและโลจิสติกส")
เปOาหมายเชิงยุทธศาสตร : ๑. การเพิ่มรายได<จากฐานเดิม
๒. การสร<างรายได<จากโอกาสใหม
๓. การลดรายจาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร : ประกอบด<วย ๔ ยุทธศาสตร" ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพ<นจาก
ประเทศรายได<ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด<วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด<วย ๘
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปDนมิตรตอสิ่งแวดล<อม (Green Growth) ประกอบด<วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร<างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
Process) ประกอบด<วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ

๖. ยุทธศาสตร...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๒๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
๖.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาด0านสานตอแนวทางพระราชดําริ
๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยูหัวฯ
เมื่อปY ๒๕๓๘ เพื่อแก<ไขและปSองกันปUญหาอุทกภัยอยางเปDนระบบ
๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร<างแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก<ไขปUญหาน้ําทวมและน้ําแล<ง
๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาด0านการศึกษา
๑) สงเสริมและพัฒนาด<านการศึกษา ให<เปDนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด<านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให<เปDน
ผู<มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) สนั บ สนุ น ให< มี ก ารนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช< เ ปD น เครื่ อ งมื อ และประกอบ
การศึกษา เปDนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๔) สนับสนุนศูนย"คอมพิวเตอร"ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
สงเสริ มให< ป ระชาชนทุ กหมู ทุ กระดั บ ให< เ ตรี ย มพร< อมและตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ของการเข< า สู ประชาคม
อาเซียนในทุกด<าน
๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๖.๓ ยุทธศาสตรด0านการพัฒนาเกษตรกร
๑) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ" พื ช และเมล็ ด พั น ธุ" พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สงเสริ ม ให< เ กิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ"พืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและให<
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) ลดต<นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให<มีคุณภาพ
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและให<ความรวมมือกับหนวยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบ<าน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุง
รูปแบบเกาให<มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๔) สงเสริ มสนั บ สนุ น การถนอมอาหารและแปรรู ป สิ น ค< าทางการเกษตรอยางมี คุ ณ ภาพ
นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช< เพื่อเพิ่มมูลคาสินค<าและปริมาณสินค<าคุณภาพในท<องถิ่น สงเสริม
การกระจายสินค<าไปสูทั้งภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและให<ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพีย งโดยอาศัย เทคโนโลยี ที่ทันสมั ยโดยขอความรวมมือและให< ค วามรวมมื อกั บ หนวยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน
๖) สงเสริมประชาชนในท<องถิ่นให<มีการเลี้ยงสัตว"เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนวย
และเพื่อการอนุรักษ" โดยขอความรวมมือและให<ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๖.๔ ยุทธศาสตร...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๓๖.๔ ยุทธศาสตรด0านการพัฒนาสังคม
๑) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู<นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ<านและชุมชนให<เข<มแข็ง
เพื่อเปDนผู<นําการพัฒนาชุมชนและท<องถิ่นที่มีคุณภาพ
๒) สงเสริมความเข<มแข็งของชุมชน
๓) สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู<สูงอายุ ผู<พิการ
และผู<ด<อยโอกาส ประชาชน และคุ<มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔) สงเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท<องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข<าสูประชาคมอาเซียน
๕) ดํ าเนิ น การสนั บ สนุ น และประสานรั ฐบาล องค"กรปกครองสวนท<องถิ่ น ทุ กระดั บ เพื่ อ
ปSองกันและให<มีการปราบปรามและแก<ไขปUญหาการเสพ การผลิตและการจําหนวยยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อให<บริการประชาชน และรับทราบปUญหา อุปสรรค และความ
ต<องการของประชาชนในพื้นที่
๗) สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู<ที่เปDนแบบอยางที่ดี และสร<างคุณประโยชน"ตอสังคม
รวมทั้งจัดสร<างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู<มีคณูปการและสร<างชื่อเสียงให<แก
จังหวัดนครราชสีมา
๖.๕ ยุทธศาสตรด0านการพัฒนาสาธารณสุข
๑) สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมูบ<าน(อสม.)
๒) สงเสริมและสนับสนุนให<การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบ<านและชุมชนที่
มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน เพื่ อให< ป ระชาชนได< รั บ บริ ก ารที่ ดี ทั่ ว ถึ ง และทั น เหตุ ก ารณ" โดยรวมมื อ กั บ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองค"กรที่เกี่ยวข<อง
๓) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบ<านและชุมชนให<มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให<การเรียนรู<การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปSองกันโรค การใช<ยาอยางถูกต<องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน"และการเข<ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด<านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย"
๖.๖ ยุทธศาสตรด0านการพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน
๑) สงเสริ ม สนั บ สนุ น การวางระบบการพั ฒ นาด< า นโครงสร< า งคุ ณ ภาพชี วิ ต พื้ น ฐานให<
สอดคล<องกับความจําเปDนและความต<องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๒) กอสร<าง ปรับปรุงเส<นทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
๓) ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองค" กรปกครองสวนท< องถิ่ นอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผู<ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน
๔) ประสานในการแก<ไ ขปU ญหาความเดื อนร< อนของประชาชนในด< านสาธารณู ปโภค และ
สงเสริมให<ประชาชนเข<าใจในการใช<และรักษาสาธารณูปโภคอยางคุ<มคา

๕) ดําเนินการ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๔๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก<ไขปUญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเปDนระเบียบในการให<บริการแกประชาชน
๖.๗ ยุทธศาสตรด0านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑) พัฒนาฟ@Aนฟูและสงเสริมกิจกรรมด<านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท<องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ" สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
๒) พัฒนาและฟ@Aนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สร<างแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมด<านการ
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุ<นเศรษฐกิจ และสร<างรายได<จากการทองเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๓) สนั บ สนุ น และสงเสริ มความสามารถของผู< ป ระกอบการธุ ร กิ จทองเที่ ย ว และสร< า ง
เครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค<าและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค<าและขยายตลาด
สินค<าทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๔) สงเสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมลานกี ฬ าชุ มชนและจั ด การแขงขั น กี ฬ าประเภทตางๆ
ตั้งแตระดับหมูบ<านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร<างความเปDนเลิศทางด<านกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
๖.๘ ยุทธศาสตรด0านการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี
๑) ปรั บ ปรุ งโครงสร< างการบริ หารงาน เพื่ อให< รองรั บการปฏิบั ติภารกิ จ หน< าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข<าสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร<าง
ความสัมพันธ"และแลกเปลี่ยนความรู<และทัศนคติในด<านตางๆ กับองค"กรปกครองท<องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศตางๆ ในโลก
๒) นําระบบสารสนเทศมาใช<ในการบริหารงานภายในองค"กร เพื่อให<บริการกับประชาชนให<
สะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชน"สูงสุดของประชาชน ผู<รับบริการเปDนสําคัญ
๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให<ได<รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู< เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให<เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท<องถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องค"กรปกครองสวนท<องถิ่น เพื่อพัฒนาท<องถิ่น สรางประโยชน"สูงสุด แกประชาชนในเทศบาล
๕) เปfดโอกาสให<ประชาชนได<เข<ามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความต<องการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๖.๙ ยุทธศาสตรด0านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๙.๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ
๙.๒) สงเสริ ม สนั บ สนุ น และรวมมือกั บ สวนราชการ หนวยงาน มู ลนิ ธิการกุ ศ ลและ
องค"กรที่เกี่ยวข<องในการเตรียมความพร<อมในการปSองกันภัยและการชวยเหลือผู<ประสบภัย

๙.๓) สงเสริม...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๕๙.๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล<องวงจรปfดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ
เพื่อสร<างความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝyกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ@Aนฟูตํารวจบ<านและอาสาสมัครปSองกันภัยฝKาย
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเปDนกําลังสนับสนุนเจ<าหน<าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมูบ<าน
๖.๑๐ ยุทธศาสตรด0านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
๑) สงเสริ ม สนั บ สนุ น และรวมมื อ กั บ สวนราชการ องค" ก รปกครองสวนท< อ งถิ่ น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ@Aนฟูและอนุรักษ"ธรรมชาติ สิ่งแวดล<อม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปKาไม<ให<มี
ความอุดมสมบูรณ"
๒) สงเสริ ม สนั บ สนุ น และรวมมื อ กั บ สวนราชการ องค" ก รปกครองสวนท< อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน ในการรณรงค"สร< างจิตสํานึ ก เพื่อปS องกันและแก<ไขปUญหามลพิษและปUญหาสิ่งแวดล<อมของ
ชุมชนท<องถิ่นทุกระดับ
๓) สงเสริม สนับสนุนและสร<างความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวข<อง องค"กรปกครอง
สวนท<องถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปDนระบบ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป- (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน “โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน”
ประเด็นยุทธศาสตร (ตามลําดับความสําคัญ)
๑) พัฒนาปUจจัยแวดล<อมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทานเพื่อ พัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
๒)
พัฒนาระบบโลจิสติกส"และการค<าเพื่อเปDนศูนย"กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและผลิตภัณฑ"ชุมชนเพื่อสร<างและกระจายรายได<ไปสู
ประชาชนในพื้นที่
๔) พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปDนเมืองนาอยู
๕) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
๖) สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ<านเมือง

๘. ยุทธศาสตร...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๑๖๘. ยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ
คําขวัญอําเภอ
“น้ําตกวังเตา เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้าํ ถ้ําวัวแดง ศิลาแลง
ปรางคครบุรี บารมีหลวงปูนW ิล”
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต และแก<ไขปUญหาความเดือดร<อนของประชาชน
๒. สงเสริมการอนุรักษ" คุ<มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
๓. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔. สงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
ประเด็นยุทธศาสตร"ที่ ๑ ยุทธศาสตร"สงเสริมการพัฒนาการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร"ที่ ๒ ยุทธศาสตร"การพัฒนาสังคมและแก<ไขปUญหาความเดือดร<อนของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร"ที่ ๓ ยุทธศาสตร"การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสองแวดล<อม
ประเด็นยุทธศาสตร"ที่ ๔ ยุทธศาสตร"การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร"ที่ ๕ ยุทธศาสตร"การสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว
๙. การใช0ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา
เทศบาลตําบลบ<านเหลื่อม ได<ใช<ความรู<ความสามารถทางด<านผังเมือง มาใช<ในการกําหนดแนวทาง
พัฒนาเทศบาล ถึงแม<วาปUจจุบันนี้เทศบาลจะยังไมได<ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
แตทั้งนี้ท<องถิ่นก็จะต<องเติบโตเปDน “เมือง” ขึ้นในอนาคต จึงต<องใช<ความรู<ความสามารถทางวิชาการด<านการ
ผังเมืองมาพัฒนาท<องถิ่น เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาท<องถิ่นที่ยังไมมีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ เหตุผลสําคัญที่ต<องนําความรู<ด<านการผังเมือง มาใช<
ในการพัฒนาท<องถิ่น ประกอบด<วย การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การตอบสนองความต<องการของ
ประชาชน การเจริญเติบโตและการขยายตัวอยางตอเนื่อง สารพันปUญหาที่จะต<องดูแลและแก<ไข เชน
ปU ญ หาด< า นที่ อ ยู อาศั ย เพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด ความแออั ด ปU ญ หาการระบายน้ํ า ปU ญ หาขยะ สิ่ ง แวดล< อ ม
การจราจร
จากเหตุผลสําคัญดังกลาวข<างต<น แสดงให<เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท<องถิ่นที่จะพัฒนาเปDนเมือง
ซึ่งพิจารณาได<จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเทศบาล จึงสงผลทําเกิดการใช<ประโยชน"ที่ดินเพิ่มมากขึ้น เกิดสิ่ง
ปลูกสร<างและอาคารที่ไมเปDนระเบียบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม ด<วยเหตุนี้ความรู<เรื่อง “ผัง
เมือง” จึงเปDนทั้งศาสตร"และศิลป| ที่จะชวยวางแผนการใช<ประโยชน"ที่ดินและสิ่งปลูกสร<างของเมืองให<เกิด
ความสวยงามและเปDนระเบียบ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
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-๑๗ดังนั้น เพื่อเปDนการพัฒนาเทศบาลให<มีความสวยงามเจริญเติบโตอยางมีระเบียบ มีการใช<ประโยชน"
ที่ดินในอนาคต มีระบบโครงสร<างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย สงเสริมเศรษฐกิจ
ของเมืองหรือชุมชน สงเสริมสภาพแวดล<อมของเมืองหรือชุมชนให<มีที่โลงเว<นวาง มีสวนสาธารณะ มีที่
พักผอนหยอนใจ การดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปUญญา
ท<องถิ่นที่งดงาม จากเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลอรพิมพ" จึงได<กําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ดังนี้
๑) แนวทางการพัฒนาโครงการด0านโครงสร0างพื้นฐาน
๒) แนวทางการพัฒนาด0านพัฒนาสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาด0านสาธารณสุข
๔) แนวทางการพัฒนาด0านการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี
๕) แนวทางการพัฒนาด0านการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดล0อม
๑๐. นโยบายของผู0บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรี ย น ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ" ผมนายบุ ญ เติ บ ชั ช วาล
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ" ขอเรียนวานโยบายที่จะแถลงตอสภาเทศบาลแหงนี้ได<ยึดถือแนวทางปฏิบัติ
เพื่ อ ให< ส อดคล< อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ในการแก< ไ ขปU ญ หาความเดื อ ดร< อ นและเพื่ อ ประโยชน" สุ ข ของ
ประชาชนเปDนสําคัญและให<เปDนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก<ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๗๕๗ ลง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ" ๒๕๕๘ เรื่องการได<มาซึ่งสมาชิกสภาท<องถิ่น หรือผู<บริหารท<องถิ่นเปDนการชั่วคราว
ข<อแนะนํ าการปฏิ บัติตามคํ าสั่ ง คณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ข< อ ๑ กรณี สมาชิ กสภา
ท<องถิ่นและผู<บริหารท<องถิ่นที่พ<นจากตําแหนง เนื่องจากครบวาระกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ๑.๕
ประธานสภาจะต<องจัดให<มีการประชุมสภาภายใน ๓๐ วัน เพื่อให<ผู<บริหารท<องถิ่นได<แถลงนโยบายกอนเข<า
ปฏิบัติหน<าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก<ไขเพิ่มเติมถึงปUจจุบันมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๔
และ ๕ ดังมีสาระสําคัญซึ่งจะแถลงตอสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ" ดังตอไปนี้
๑) ด0านโครงสร0างพื้นฐาน
๑.๑) ดูแลไฟฟSาสาธารณะตามแนวถนน ตรอก ซอย ปรับปรุงไฟฟSาสองสวางเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สินของพี่น<องประชาชน
๑.๒) ติดตั้งปSายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
๑.๓) ดูแลทอระบายน้ําเพื่อสร<างสิ่งแวดล<อมที่ดี
๑.๔) ซอมแซมถนนที่ชํารุดให<ได<มาตรฐานและมีสภาพใช<งานได<
๑.๕) ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให<น้ําประปามีคุณภาพและสามารถให<บริการได<
อยางทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาล
๑.๖) จัดสรรงบประมาณกอสร<างสํานักงานเทศบาลแหงใหม เพื่อให<ประชาชน
ได<รับความสะดวกในการติดตอและให<บริการประชาชนได<รับความสะดวกยิ่งขึ้น

๒) ด0านการ...
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-๑๘๒) ด0านการศึกษา
๒.๑) สงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๒) สนับสนุนงบประมาณ ด<านอุปกรณ"การศึกษา อุปกรณ"กีฬาให<เพียงพอ
๒.๓) อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
๒.๔) ปรับปรุง ข<อมูลขาวสารลงสูชุมชนอยางทั่วถึง
๒.๕) เตรียมความพร<อมของเด็กกอนเข<าสูวัยเรียน
๓) ด0านสาธารณสุข
๓.๑) จัดให<มีการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน ให<มีความสะอาดปลอดภัยกอนปลอยลงสู
แหลงน้ํา
๓.๒) จัดระบบเก็บขยะในชุมชนให<รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน จัดระบบ ให<มี
การแยกขยะเพื่องายตอการสลาย และลดปริมาณของขยะ
๓.๓) ปรับปรุงดูแลสระน้ํา สวนสาธารณะให<มีสิ่งแวดล<อมที่ดี
๓.๔) รณรงค"และปSองกันโรคติดตอในเขตชุมชน เชน การกําจัดลูกน้ํายุงลายและ
แหลงเพาะพันธุ"ยุงลาย ซึ่งเปDนพาหนะนําโรคไข<เลือดออก เปDนต<น
๔) ด0านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิป\ญญา
๔.๑) สงเสริม สนับสนุน และฟ@Aน ฟูวัฒนธรรมประเพณี ดีงามของชาติ ศาสนา วั น
สําคัญของชาติ ประเพณีของชาวพุทธ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให<มีความ
เข<มแข็ง
๔.๒) สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อปลูกฝUงให<คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ<าง
เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา และเคารพซึ่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย" เพื่ อ เปD น ตั วอยางที่ ดี แ ก
ประชาชนและเยาวชนตอไป
๔.๓) สงเสริ ม สนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมประเพณี ท< อ งถิ่ น ให< ค งอยู สื บ ไป เชน
การละเลนพื้นบ<าน หมอลําเพลงโคราช และกิจกรรมตางๆ
๕)
ด0านการสงเสริมอาชีพ การแก0ไขป\ญหาความยากจนและรักษาความสงบ
เรียบร0อยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๕.๑) รณรงค" และสนับ สนุนให<ค วามรวมมื อกั บ หนวยงาน องค" กรภาครั ฐและ
ประชาชนในการรักษาความเรียบร<อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สินของประชาชน
๕.๒) สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตางๆสูมาตรฐาน (OTOP) อยางยั่งยืน
๕.๓) จัดให<มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพหมูบ<านและชุมชน
๕.๔) จัดให<มีการชวยเหลือ สงเคราะห" และดูแลผู<สูงอายุ ผู<ด<อยโอกาสและคน
พิการให<ได<รับสวัสดิการตามสิทธิและความระเบียบของราชการอยางทั่วถึง
๖) ด0านการบริหาร
๖.๑) การบริหารงานให<สอดคล<องกับยุทธศาสตร" การพัฒนาของรัฐบาล จังหวัด
และปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก<ไขปUญหาและความต<องการของประชาชนให<เปDนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน ต<องมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๖.๒) การบริหาร...
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-๑๙๖.๒)
การบริ หารของเทศบาลโดยยึ ดตามแนวทางกระแสพระราชดํ ารั สของ
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยูหัว โดยเน<นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๓) การบริหารเทศบาลโดยยึดถือและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการบริหาร
กิจการบ<านเมืองที่ดียึดหลักนิติธรรม คุณธรรมและโปรงใสสามารถตรวจสอบได<รับผิดชอบ ความคุ<มคาและ
การยึดหลักนิติธรรม คุณธรรมและความโปรงใสและมีสวนรวมของประชาชน
๖.๔) ระบบพัฒนาการให<บริการประชาชน โดยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู<บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ<างเทศบาล รวมถึงผู<นําชุมชนและกรรมการชุมชนปฏิบัติ
หน<าที่อยางเต็มความสามารถ บริการประชาชนด<วยความยิ้มแย<มแจมใส เปDนกันเองกับประชาชน เปDน
เทศบาลยิ้มและอยูด<วยกันแบบพอปกครองลูก
นโยบายที่กลาวมานี้ ผมและคณะผู<บริหาร มีความตั้งใจที่จะนํานโยบายที่ได<แถลงตอประชุม
สภาเทศบาลและเงินสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ เพื่อจะนําไปแก<ไขปUญหาอยางเปDนระบบ เพื่อให<
เกิดประโยชน"สูงสุดตอประชาชนและสอดคล<องกับยุทธศาสตร"ของชาติ ยุทธศาสตร"ของจังหวัด โดยสมาชิก
สภาเทศบาลผู<บริหารทุกทานในที่นี้ด<วย
ทั้งนี้ ผมจะประชาสัมพันธ"ให<ประชาชนได<ทราบ เพื่อรวมกันตรวจสอบและพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ<านเหลื่อม ให<เปDนที่พึ่งของประชาชนและสร<างความเจริญแกท<องถิ่นและประเทศชาติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ"ทราบ
บุญเติบ ชัชวาล
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๒๐วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เทศบาลตําบลอรพิมพ" ได<กําหนดวิสัยทัศน" (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ"ในอุดมคติ ซึ่งเปDน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ต<องการให<เกิดขึ้นในอนาคตข<างหน<า ซึ่งจะสามารถสะท<อนถึงสภาพการณ"ของ
ท<องถิ่นในอนาคตอยางรอบด<าน
ภายใต<การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล<อมด<านตางๆ จึงได<กําหนด
วิสัยทัศน" คาดหวังที่จะให<เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร0อม สภาพแวดล0อมนาอยู มุงสูการบริหารจัดการที่ดี”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ
๑. การพัฒนาชุมชนให<นาอยูมีความเข<มแข็ง โดยได<รับบริการสาธารณะด<านโครงสร<างพื้ นฐานที่
จําเปDนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมท<องถิ่น
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข<มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล<อมที่มีอยางยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ
๑. การได<รับบริการด<านโครงสร<างพื้นฐานให<มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู<และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได<เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได<
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล<อมไมเปDนพิษทําให<ชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เปOามุงหมาย/เปOาประสงค เพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลอรพิมพ
๑. การได<รับบริการด<านโครงสร<างพื้นฐานให<มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู<และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได<เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได<
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล<อมไมเปDนพิษทําให<ชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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สวนที่ ๓
การบันทึกข0อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท0องถิ่น
คําชี้ แจง : แบบที่ ๑ เปDนแบบประเมิ นตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองสวน
ท<องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค"กรปกครองสวนท<องถิ่นได<ประกาศใช<แผน
ยุทธศาสตร"แล<ว
ชื่อองคกรปกครองสวนท0องถิ่น เทศบาลตําบลอรพิมพ
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินการ

๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพือ่ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตร"
การพัฒนา








๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข<อมูลและปUญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข<อมูล
๒.๒ มีการเปfดโอกาสให<ประชาชนเข<ามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห"ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล<องกับ
ศักยภาพของท<องถิน่
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล<องกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเปSาหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร"ที่สอดคล<องกับยุทธศาสตร"การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช<แผนยุทธศาสตร"การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร"
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร"

ไมมีการ
ดําเนินการ














แบบที่ ๒...
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เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

-๒๒แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท0องถิ่นรายไตรมาส
และระยะ ๖ เดือน
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองสวนท<องถิ่นภายใต<แผนยุทธศาสตร" ๕ ปY (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖
เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
สวนที่ ๑ ข0อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนท0องถิ่น เทศบาลตําบลอรพิมพ"
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)
๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท0องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๒.๑ จํานวนโครงการ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๒๓๒.๑ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท0องถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านสานต4อแนวทาง
พระราชดําริ
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรด2านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตรด2านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตรด2านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตรด2านการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตรด2านการพัฒนาการท4องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตรด2านการบริหารจัดการบ2านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตรด2านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๑๐. ยุทธศาสตรด2านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม
รวมทัง้ สิน้
คิดเปKนร2อยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ป ๒๕61
ป ๒๕62
ป ๒๕63
๒๕61
๒๕62
๒๕63
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
โครงการ
ผลการ
(เป_าหมาย)
หมาย) ดําเนินงาน (เป_าหมาย)
หมาย) ดําเนินงาน (เป_าหมาย)
หมาย) ดําเนินงาน
3
3
3
21
9
27
7
30

13
2
20
5
15

29
9
27
9
25

17
2
20
5
15

33
11
34
9
36

25
9
25
5
15

12

9

12

9

12

9

13

9

13

9

15

9

14

10

13

10

16

10

6

4

5

4

6

4

๒๒.
๒๒.๙๐

๒๖.
๒๖.๘๖

ป ๒๕64
๒๕64 ป ๒๕65
๒๕65
ยังไม4ถงึ ปงบประมาณ

๒๙.
๒๙.๑๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๓/๑ ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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-๒๔แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใช<ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค" กรปกครองสวนท< องถิ่นตามยุทธศาสตร" ที่กําหนดไว<และมี กําหนดระยะเวลาในการรายงานปYละ ๑ ครั้ ง
หลังจากสิ้นปYงบประมาณ
สวนที่ ๑ ข0อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค"กรปกครองสวนท<องถิ่น เทศบาลตําบลอรพิมพ"
๑.๒ วัน/เดือน/ปYที่รายงาน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ ยุทธศาสตร"และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ได<ปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านสานตอแนวทางพระราชดําริ
๒. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐาน
๗. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร"ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร"ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน
๑๐. ยุทธศาสตร"ดา< นการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล<อม
รวม

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

จํานวนโครงการ
บรรจุในเทศ
คิดเปMนร0อยละ
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นําไปปฏิบัติ)
ปรากฏในแผนฯ

3
33
11
34
๙
36

๐
25
9
25
5
15

๐.๐๐
๑.๗๑
๐.๔๓
๓.๘๕
๓.๔๒
๒.๙๙

12

9

๔.๗๐

15

9

๗๙.๔๙

16

10

๒.๑๔

6

4

๑.๒๘

175

111

๘๘.
๘๘.๙๗

ส4วนที่ ๔...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผลด0วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ระยะ ๖ เดือน
(เดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด< ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค" ก รปกครองสวนท< อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข<อ ๒๙ (๓) ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองท<องถิ่น ได<ให<องค"กรปกครองสวน
ท<องถิ่น พิจารณานําเข<าข<อมูลในระบบสารสนเทศ(e-plan) ไปใช<ในการติดตามและประเมินผลตาม นั้น
เพื่อให< เปDนไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เทศบาลตําบลอรพิ มพ" โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ" จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ" ปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
ด<วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-26แผนพัฒนาท0องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ป- 2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านสานตอแนวทางพระราชดําริ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
1

ป- 2562

งบประมาณ
3,400,000

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
0

ป- 2563

งบประมาณ
0

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
0

งบประมาณ
0

2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านการศึกษา

4

180,000

4

180,000

4

180,000

3. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาเกษตรกร

3

200,000

3

200,000

3

200,000

4. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสังคม

10

1,790,000

10

1,830,000

10

1,830,000

5. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสาธารณสุข

9

850,000

9

850,000

9

850,000

6. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐาน
7. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร"ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
9 .ยุทธศาสตร"ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน
10. ยุทธศาสตร"ด<านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล<อม
รวมทั้งสิ้น

18
11

9,259,500
1,385,000

3
9

220,000
1,350,000

3
9

220,000
1,350,000

193
7

51,226,516
650,000.00

176
4

28,605,500
480,000

176
4

29,028,500
480,000

7
263

680,000
69,621,016

6
224

450,000
34,165,500

6
224

450,000
34,588,500

-27รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 5 ป-เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-28ร0อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะป- 2563)
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท0องถิ่น กับ แผนการดําเนินงาน)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านสานตอแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านการศึกษา
3. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาเกษตรกร
4. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐาน
7. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร"ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
9 .ยุทธศาสตร"ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
10. ยุทธศาสตร"ด<านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
ในแผนพัฒนา
ท0องถิ่น
1
4
3
10
9
18
11
193
7
7
263

งบประมาณ
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ตามแผนการ
ท0องถิ่น
ดําเนินงาน
3,400,000
180,000
4
200,000
1
1,790,000
9
850,000
8
9,259,500
7
1,385,000
11
51,226,516
650,000
680,000
69,621,016

186
5
3
234

ร0อยละ

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

ร0อยละ

1.52
0.38
3.42
3.04
2.66
4.18

125,000
50,000
1,584,000
544,000
6,023,500
975,000

0.18
0.07
2.28
0.78
8.65
1.40

70.72
1.90
1.14
88.97

31,868,360
500,000
230,000
41,899,860

45.77
0.72
0.33
60.18

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-29ร0อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาท0องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะป- 2563)
ระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2563)
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาท0องถิ่น กับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านสานตอแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านการศึกษา
3. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาเกษตรกร
4. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐาน
7. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร"ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
9 .ยุทธศาสตร"ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
10. ยุทธศาสตร"ด<านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
ในแผนพัฒนา
สามป1
4
3
10
9
18
11
193
7
7
263

งบประมาณ
โครงการ
ในแผนพัฒนา ที่ดําเนินการจริง
สามปตามเทศบัญญัติ
3,400,000
180,000
2
200,000
1,790,000
2
850,000
2
9,259,500
1,385,000
3
51,226,516
70
650,000
2
680,000
69,621,016
81

ร0อยละ
0.76
0.76
0.76
1.14
26.62
0.76
30.80

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง ร0อยละ
ตามเทศบัญญัติ
21,407
0.03
547,595
0.79
110,184
0.16
182,927
0.26
9,401,276
13.50
121,766
0.17
10,385,155
14.92

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-30ร0อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาท0องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะป- 2563)
ระยะ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2563)
(ตารางเปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน กับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านสานตอแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด<านการศึกษา
3. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาเกษตรกร
4. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาโครงสร<างพืน้ ฐาน
7. ยุทธศาสตร"ด<านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร"ด<านการบริหารจัดการบ<านเมืองที่ดี
9 .ยุทธศาสตร"ด<านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
10. ยุทธศาสตร"ด<านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน
4
1
9
8
7
11
186
5
3
234

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน
125,000
50,000
1,584,000
544,000
6,023,500
975,000
31,868,360
500,000
230,000
41,899,860

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ
2
2
2
3
70
2

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

ร0อยละ

0.85
0.85
0.85
1.28
29.91
0.85

21,407
547,595
110,184
182,927
9,401,276
121,766

0.05
1.31
0.26
0.44
22.44
0.29

-

-

-

-

81

34.62

10,385,155

24.79

ร0อยละ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สวนที่ ๕
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และข0อเสนอแนะ
ระยะ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เฉพาะป- ๒๕๖๓)
จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาสามารถสรุปได< ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน ๑๗๕ โครงการ
 สามารถดําเนินการได<
จํานวน ๔๘ โครงการ
 คิดเปDนร<อยละ ๒๗.๔๓
สรุปตารางเปรียบเทียบร0อยละของแผนพัฒนาท0องถิ่น (เฉพาะป- ๒๕๖๓) กับผลการดําเนินงาน
ระยะ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
แผนพัฒนาท0องถิ่น (เฉพาะป- ๒๕๖๓)
จํานวน ๒๖๓ โครงการ งบประมาณ ๖๙,๖๒๑,๐๑๖ บาท
แผนการดําเนินงาน ป-งบประมาณ ๒๕๖๓
ลําดับ
จํานวนโครงการ/
การดําเนินงาน
ร0อยละ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ แผนการดําเนินงาน
๒๓๔
๘๘.๙๗
๔๑,๘๙๙,๘๖๐
๒ การดําเนินงานจริงตาม
๘๑
๓๐.๘๐
๑๐,๓๘๕,๑๕๕
เทศบัญญัติ
จํานวน ๒๓๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๘๙๙,๘๖๐ บาท
ลําดับ
การดําเนินงาน
ที่
๑ การดําเนินงานจริงตาม
เทศบัญญัติ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
๘๑

ร0อยละ
๖๐.๑๘
๑๔.๙๒

ร0อยละ

งบประมาณ

ร0อยละ

๓๔.๖๒

๑๐,๓๘๕,๑๕๕

๒๔.๗๙

๒. ข0อเสนอแนะ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๓๒๒. ข0อเสนอแนะ
จากผลสรุปมีข<อเสนอแนะ ดังนี้
๑) โครงการ/กิ จกรรมที่ ไ ด<รับ การอนุมัติงบประมาณ ควรรี บ ดําเนิ นการให< เสร็ จสิ้นโดยเร็ วที่ สุด เพื่ อ
ผลประโยชน"ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลอรพิมพ"
๒) โครงการด< านโครงสร< างพื้ นฐานสวนมากจะเปD นโครงการที่ ใ ช< ง บประมาณสู ง เกิ น ศั กยภาพของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ"ต<องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น เมื่อใช<งบประมาณสูงขึ้น ทําให<ไมได<รับ
การอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ แตก็ยังเปDนโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต<องการมาก เพราะเปDนการบรรเทา
ความเดือนร<อน เชน เขื่อนคอนกรีตปSองกันน้ําทวม เปDนต<น
๓) ความไมชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช<กฎหมาย ทําให<มีการปรับปรุง
การใช<งบประมาณระหวางปYงบประมาณเปDนผลให<บางโครงการไมมีการดําเนินการ
๔) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปYกับการตั้งงบประมาณรายจาย และการนําแผนงาน/
โครงการไปสูการปฏิบัติ ควรจะมีความใกล<เคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณมากกวาที่ผาน
มา เพื่อให<การดําเนินการพัฒนาเปDนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปSาหมาย
๕) สวนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรมให<ใกล<เคียง และสามารถปฏิบัติงานได< เพื่อลดปUญหาการโอน/แก<ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งบประมาณ
และสามารถควบคุมคาใช<จายงบประมาณได<อยางตอเนื่องและมีระบบ
๖) สวนราชการ ควรดํ าเนิน การโครงการ/กิ จกรรมตางๆ ให<ไ ด<ตามระยะเวลาที่กําหนดไว< ในแผน
ดําเนินงานที่สวนราชการกําหนด เพื่อให<สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจาย ลดปUญหาการเบิกจายหรือ
เรงดําเนินการในชวงไตรมาสสุดท<าย จึงจะสามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ได<แล<วเสร็จภายในปYงบประมาณ
เพื่อไมให<เกิดผลกระทบตอเงื่อนระยะเวลาในปYงบประมาณถัดไป
๗) ควรปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาท<องถิ่นให<มีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงศักยภาพและรายได<ของ
ท<องถิ่นเอง สภาพพื้นที่และประชาชน โครงการที่จะดําเนินงานในแตละปYควรเปDนโครงการที่มีความเปDนไปได<และ
ประชาชนได<รับผลประโยชน"จากการดําเนินโครงการอยางแท<จริง
๘) หนวยงานบางแหงที่ ขอรั บ เงิ น อุ ดหนุ น แตตอมาไมประสงค" ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จึ ง ทํ า ให< ไ มมี การ
เบิกจายงบประมาณตามโครงการดังกลาว



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอรพิมพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

