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๑

ส่วนที่ 1
บทนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้น
มา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอา นาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการป ฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น
นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติกา หนดแผนและขั้นตอนการกระจา ยอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญั ติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกาหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีค วาม
เป็นอิสระมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกา หนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” ขึ้น โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องจัดทาแผนพัฒนาของท้องถิ่นเองเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ เป็นแผนพัฒนาระยะยาว
๒. แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกา หนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทา ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็นประจาทุกปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน
(Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทา ทุกปี ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ซึ่งการจัดทา แผนสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจา ปี อย่าง
ใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตา บล
หนองหาร เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
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๒

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การป ฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้ แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องกา รในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึง่ จ ะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนา
สามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับง บประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประ
มาณรายจ่ายประจาปี โดยนา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี ไปจัดทางบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการจั ดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไปสู่การป ฏิบัติ ซึ่งกาหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังนั้ นการกาหนดโครงการและกิจกรรม จะคานึงถึง
ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ สถานการณ์คลัง และความจาเป็นเร่งด่วน ที่มีผลก ระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจา
ปี ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี โดยแยกประเภทของโครงการ /กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีออกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท
๑. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการเอง
๓. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนิน การภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยยึด
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวทางป ฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” เชื่องโยงทุกมิติทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมืองอย่าง “มีเหตุผล” ใช้หลัก
“ความพอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” และนาทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน
รายละเอียดความสอดคล้องของแผนพัฒนา ดังนี้
1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9– พ.ศ.๒๕61) ที่มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒน าต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี
วิสัยทัศน์ท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

แนว
ทางการพัฒนา
ง

โครงการ
การ

โครงการ

- กิจกรรม ๑ -

กิจกรรม ๑ -

กิจกรรม ๑

- กิจกรรม ๒ -

กิจกรรม ๒ -

กิจกรรรม ๒

- กิจกรรม ๓ -

กิจกรรม ๓ -

กิจกรรม ๓

- กิจกรรม ๔ -

กิจกรรม ๔ -

กิจกรรม ๔

โครงการ
การ
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๑.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๑

การเตรียมการจัดทาแผน

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญ และความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการในขั้นต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพั
ฒนาสามปี ห้วงระยะเวลา
พ.ศ. 2558 – 2560 ผ่านปลัด เทศบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการ ฯ โดยจะเป็นการกาหนด
ทรัพยากร ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พร้อมส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด , ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรับทราบ
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วกาหนดประเด็ น
การพัฒนา
หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้าน หรือดาเนินการจัดทาแผน
ชุมชนในชุมชน เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตาบลแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จาเป็นต้องดาเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้าซ้อนก็ได้และให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมา
ประกอบการพิจารณาดาเนิน การจั ดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้
ให้ สานัก/ กอง/ ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นในการจัดทา ทบทวน และปรั บปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดาเนิ นการให้ครบทุก
ชุมชน หมู่บ้าน และนาแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ในขั้นนี้ สานัก/ กอง/ ส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดทาแผนทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
สานัก / กอง / ส่วนอื่น ๆ และนามาวิเคราะห์เพื่อเสนอ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่าง ฯ

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2. การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ 7 – ๒๕ 59 ) โดยนาโครงการที่ยังมิได้
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2557 และโครงการที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕8 และ๒๕๕9 มาใช้ หรืออาจ
พิจารณาทบทวนโดยการ กาหนดรายล ะเอียด วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณหรือจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการใหม่ และเพิ่มเติมโครงการสาหรับปี ๒๕60 โดยใช้หลัก การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
พิจารณาโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่ว นร่วม ในพื้นที่ มาบูรณาการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทางาน
ร่วมกันในพื้นที่
ทั้งนี้ ในการจัดเวทีประชาคมให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดาเนินการในคราวเดียวกัน
เพื่อบูรณาการข้อมูลและเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โครงการ / กิจกรรม ที่
พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมี แนวทาง พิจารณาโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
1) พิจารณาความต่อเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
2) ให้พิจารณานาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
อย่างเหมาะสม
4) เนื่อ งจาก กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมี ความหลากหลาย ดังนั้นในขั้ นตอนของการ
พิจารณากาหนดกิจกรรมต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
๔.๑ งบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
๔.๒ ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ
๔.๔ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองภายในขีดความสามารถ
๔.๕ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
๔.๖ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้อง วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก
ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลห้วงเวล าใดและจะเก็บข้อมูลมาจากแหล่งใด
เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเก็บข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร และจากภายนอกองค์กร เพื่อที่จะ
สามารถนามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
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๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก
๒.๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
๒.๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๒.๓ การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
๒.๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี
หลังจาก ได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ให้ที่ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัต ถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี จากนั้นที่
ประชุมร่วมกันพิ จารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดาเ นินการตามแนวทางที่ต้อง
คัดเลือก โดยกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี้ด้วย คือ
1. พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ /กิจกรรม ที่ร่วมดาเนินการกั บหน่วยงานราชการอื่นหรือ โครงการ /
กิจกรรมที่เป็นหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
2. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/ กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง เดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา
3. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงาน และในด้านของผล
การดาเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. พิจารณาคัดเลือกโครงการ และกิจกรรม ดังนี้
- พิจารณาจากความจาเป็นเร่งด่วน
- พิจารณาจากขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พิจารณาจากความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินการ
นาโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาขึ้นมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น แผนปฏิบัติการปูองกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด แผนปฏิบัติ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาฯลฯ เป็นต้น
5. พิจารณาจากหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย อาทิ ข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.), ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ค) , ข้อมูล พื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาขอ งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
6. การพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ใน ๔ มิติ คือมิติเมืองปลอดภัย ,
มิติเมืองสะอาด , มิติเมืองคุณภาพชีวิต , มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวัฒนธรรม
7. พิจารณาจากอานาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอนฯ
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์ และให้หน่วยงาน
ที่
เกี่ยวข้องนาไปกาหนดโครงการ /กิจกรรม แล้วรวบรวมจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี การ พิจารณาคัดเลือก
โครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนว ทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี มาจัดทารายละเอียด
โครงการ / กิจกรรมในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และดัชนีชี้
วัดความสาเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดา เนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป
-ร่างแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วยรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทาแผน พัฒนาสาม
ปี ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยนาเสนอ ดังนี้
๑.1) ลักษณะของแผนสามปี
1.๒) วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.๓) ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.๔) ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
2.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
2.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานแผนโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02 บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนา
แบบ ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
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ขั้นตอนที่ ๔

๘

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ฯ

คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนา เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสาน
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอเพื่อประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระ หว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตา บลหนองหาร ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดา เนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน
๒. เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองหารนาแผนพัฒนาสามปี ฉบับแรก และ/ หรือ ฉบับเพิ่มเติมมาใช้
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกา รใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตา บลหนองหาร อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
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๙

บทที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจจะเป็นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค)
๑. สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยสาหรับผู้
สัญจรไปมา ได้จานวนมากกว่า ๗ สายทาง และมีการดาเนินการ สนับสนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใน
การปรับปรุง และบูรณสภาพถนนในเขตพื้นที่ ในพื้นที่มากกว่า ๓ หมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน จานวนมากกว่า ๒ สายทางหลัก และมีการดาเนินการ เปลี่ยนท่อระบายน้า
ทางเข้าบ้าน วางท่อประปา ที่ประสบปัญหาน้าบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง
๒. สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว
มีการสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการจัดงานวันไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ และ
ดาเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อตอนรับการลงทุน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ครอบคลุมมากกว่า ๔
หมู่บ้านทั่วทั้งตาบล
๓. สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
เรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มีการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ จัดงานประเพณียี่เป็งราลึก (ลอย
กระทง), จัดงานสืบสานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ , จัดงานวันเข้าพรรษา , อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
หนองหาร, อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย ฯลฯ
๔. สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มีการดาเนินการรณรงค์ให้ ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้ าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และไม้ยืน
ต้นเสริมพื้นที่ปุาที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณะร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งใน และนอกพื้นที่ ทาความสะอาด
พื้นที่ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองน่าอยู่ มีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน และ
เสริมสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ โดยจัดอบรมการทาปุยหมักชีวภาพพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน
๕. สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการพัฒนาคน และสังคม
มีการดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับตาบล และกีฬาเยาวชน เพื่อใหเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบล
มีการดาเนินการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แหล่งเรียนรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง )
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน), ประชุมประชาคมเพื่อการวางแผน/ จัดทา
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๑๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น , จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ รวมถึง
มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน งบประมาณ
ให้กับหน่วยงานในการดาเนินการด้านการปองกัน และปราบปราม ยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม และสร้าง
เครือข่ายพลังแผ่นดิน เป็นต้น
มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ทุกฝุายตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สาคัญของท้องถิ่น และของประเทศ โดยสนับสนุนทั้ง
ด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สังคม และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนา
อาชีพเสริมสาหรับราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ ให้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทศบาลตาบลหนองหาร
มีการดาเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.ประจาหมู่บ้าน, ศูนย์
สุขภาพชุมชนตาบลหนองหาร สังกัดโรงพยาบาลสันทราย
๖.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
มีการดาเนินการ จัดซื้อเครื่องกันหนาว (บรรเทาภัยหนาว), ปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
รวมถึงขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลาเหมือง เพื่อปูองกันภัยธรรมชาติ
๗.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ในด้าน
การปกครอง และด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นาชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ของผู้นาชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อ
เป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
มีการจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่
ประชาชนที่รับบริการ
สรุปสถานการณ์การดาเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น
ตามที่คณะผู้บริหารได้นาหลัก และแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดย
ยึดแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอ เพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มาเป็นกรอบ และแนวทางในการ
กาหนดนโยบายของท้องถิ่น โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบล และ
ปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น
ซึ่งนามาเป็นข้อมูลในการ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ทั้งนี้ ได้ผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบล
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๑๑

หนองหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๕3-๒๕58) เป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
และแผนดาเนินงาน นาไปสู่การปฏิบัติตามลาดับ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทาง
การพัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพื่อนาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ทุก
ขั้นตอน จึงทาให้การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น มีแผนแม่บท และ แผนดาเนินงาน รองรับการ
นาไปปฏิบัติอย่างชัดเจน
การวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนา เพื่อประเมินศักยภาพ เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
/ ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
สถานการณ์พัฒนาชุมชน และพื้นที่ ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในตาบลซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของตาบลในปัจจุบัน โดยการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันตาบลหนองหารมีสถานการณ์พัฒนาอยู่จุด
ไหน ” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
โดยใช้เทคนิค SWOT
analysis พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength: S) ,จุดอ่อน (Weakness: W)
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity: O), ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats: T) เป็นต้น
จากการใช้เทคนิค SWOT Analysisเป็นเครื่องมือในการ ประชุม นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการจัดลาดับ
ความสาคัญของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการกาหนดลาดับความสาคัญของโครงการและ
กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า และในแต่ละปีของการพัฒนา
จากผลการประชุมประชาคมที่ผ่านมา นามาสรุปปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ความ
ต้องการของประชาชน ได้ดังนี้
ข้อปัญหา
(ลาดับ
ความสาคัญ)
๑. ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาการ
คมนาคม

สภาพปัญหา/สาเหตุ
- ถนนภายในตาบลส่วน
ใหญ่เป็นถนนหินคลุก
และลูกรัง เป็นหลุมบ่อ
การคมนาคมไม่สะดวก

ความต้องการ/
การคาดการณ์แนวโน้มใน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
อนาคต

- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน รวมทั้ง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนเดิมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑.๒ ปัญหาการ
- การติดตั้งไฟฟูา
- ดาเนินการขยายเขต
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะของหมู่บ้านยัง ไฟฟูาให้ครบถ้วนทุก
ไม่เพียงพอต่อความ
ครัวเรือน
ต้องการ
- จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ
เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน และ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
๑.๓ ปัญหาแหล่ง - ระบบประปาหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน
น้าเพื่อการอุปโภค ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
/บริโภค
- การพัฒนาระบบ
- น้าประปาสะอาด
ประปาหมู่บ้านให้สะอาด สามารถใช้ในการบริโภค

- ก่อสร้างถนน คสล./ ลาด
ยาง ในสายหลักของ
หมู่บ้าน และตาบล
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง,หินคลุก, คสล. ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟูาสาธารณะติดตั้งใน
จุดที่ล่อแหลมแก่การเกิด
ภัยอันตรายและในบริเวณ
ชุมชน รวมทั้งมีการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองหารมีระบบ
ประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอและครอบคลุม
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ข้อปัญหา
(ลาดับ
สภาพปัญหา/สาเหตุ
ความสาคัญ)
๑.๓ ปัญหาแหล่ง และสามารถบริโภคได้ยัง
น้าเพื่อการอุปโภค ไม่สามารถดาเนินการได้
/บริโภค (ต่อ)
ในทุกระบบประปา
- การมีภาชนะเก็บกักไม่
เพียงพอในการบรรจุน้า
เพื่อการบริโภค - การ
ก่อสร้างฝายหรือแหล่ง
กักเก็บน้ายังมีไม่เพียงพอ

๑.๔ ปัญหาแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร

๒.ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
การลงทุน
การท่องเที่ยว
๒.๑ ปัญหาการ
รวมกลุ่มของ
เกษตรกร

๑๒

ความต้องการ/
การคาดการณ์แนวโน้มใน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
อนาคต
ได้ทุกระบบประปา
- ภาชนะเก็บกักน้ามี
เพียงพอในการบรรจุน้า
เพื่อการบริโภค - การขุด
สระเก็บกักน้า การขุดบ่อ
น้าตื้นและบ่อบาดาล
รวมทั้งการสร้างฝายเก็บ
กักน้ามีเพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น และ
แหล่งน้าตามธรรมชาติให้
มีคุณภาพดีเพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน

ทัว่ ถึง
- พัฒนาน้าประปาหมู่บ้าน
ให้สามารถใช้ในการ
บริโภคได้
- ภาชนะเก็บกักน้าที่สร้าง
ขึ้น เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้าในการ
บริโภคของประชาชน ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
ตาบล จะมีน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตรเพียงพอต่อทุก
ครัวเรือน
- แหล่งเก็บกักน้าตาม
ธรรมชาติและได้รับการขุด
ลอกอย่างทั่วถึง
การก่อสร้างคลองส่งน้า - แหล่งน้าเพื่อการเกษตร - มีการก่อสร้างรางระบาย
และรางระบายน้าไม่
ที่สร้างขึ้นเองและแหล่งน้า น้าเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร
ทั่วถึง
ตามธรรมชาติมีน้า
ที่เพียงพอทุกครัวเรือน
- แหล่งน้าธรรมชาติ คู เพียงพอต่อการ
- มีการขุดลอกคูคลองที่
คลอง ตื้นเขิน
เกษตรกรรม
ตื้นเขิน เพื่อให้มีน้าตาม
- ไม่มีแหล่งน้าสารองไว้
ธรรมชาติช่วยในการ
ใช้ในฤดูแล้ง
เพาะปลูกได้มากขึ้น
- เกษตรกรไม่มีความ ผู้นาที่มีความรู้ ให้การช่วยเหลือ
มั่นใจในการรวมกลุ่มเพื่อ ความสามารถในด้าน
สนับสนุนความรู้ทางด้าน
แก้ไขปัญหา
การเกษตรอย่างแท้จริง
การเกษตรแก่ผู้นากลุ่ม
- เกษตรกรขาดเงินทุนใน เพื่อสร้างความมั่ นใจใน อาชีพเกษตรกรรม และ
การบริหารกิจกรรมของ การรวมกลุ่มและร่วมกัน สนับสนุนงบประมาณใน
กลุ่ม
แก้ไขปัญหา
การพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
- มีการสนับสนุนเงินทุน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ในการบริหาร
กิจการของกลุ่ม
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ข้อปัญหา
สภาพปัญหา/สาเหตุ
(ลาดับความสาคัญ)
๒.๒ การประกอบอาชีพ - การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เสริม
เกษตรกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงยังน้อย
- การขาดความรู้และการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
- ราษฎรขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริม

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพตามทฤษฎีใหม่
- พัฒนาความรู้ในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี
ความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการของตลาด
- สนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริม

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต
- มีกลุ่มอาชีพตามทฤษฎีใหม่
เพิ่มมากขึ้น
- ผลผลิตทางการเกษตรมีการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มาก
ขึ้นและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด
- สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่ม
มากขึ้น
- จัดกิจกรรมทางศาสนาและ - สามารถอนุรักษ์กิจกรรม
วัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
ประชาชนและเยาวชน มีส่วน งามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ร่วมในกิจกรรม และสร้างจิต
สานึกให้เห็นความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
- สร้างจิตสานึก/ทัศนคติและ - ประชาชนมีจิตสานึกในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน/
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เยาวชนในหมู่บ้านได้ตระหนัก และสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่
และเข้าใจในการอนุรักษ์
มากยิ่งขึ้น เป็นการลดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
อีกทางหนึ่ง
- รณรงค์การปลูกปุาทดแทน
พื้นที่ปุาที่ถูกทาลายทั้งใน
บริเวณที่สาธารณะประโยชน์
และเขตชุมชน

๓. ปัญหาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ปัญหาการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

- เยาวชนขาดการมี ส่วน
ร่วม ในการดาเนินกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น

๔. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบูรณาการ
ความสาคัญในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยาก รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ขาดความต่อเนื่อง
และประชาชนยังมีทัศนคติ
ที่ไม่ถูกต้องในการขุดหน้า
ดินขาย เพื่อนาไปถมที่และ
ก่อสร้างในพื้นที่
- ประชาชนยังมีทัศนคติที่
ไม่ถูกต้องการบุกรุกแผ้วถาง
ที่สาธารณะประโยชน์
สภาพปัญหา/สาเหตุ
ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- การให้บริการข้อมูล
- ราษฎรต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารของรัฐยังไม่ทั่วถึง ข่าวสารของรัฐมากขึ้น
และเพียงพอ
- ประชาชนในตาบลมีความรู้
- ประชาชนยังขาดความ
ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
เข้าใจในการใช้ข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น
ข่าวสาร

ข้อปัญหา
(ลาดับความสาคัญ)
๕.ปัญหาด้านคน และ
สังคม
๕.๑ ปัญหาด้านสังคม
๕.๑.๑ ปัญหาการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน
๕.๑.๒ ปัญหาด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

- สนามกีฬามีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน
- อุปกรณ์กีฬายังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
เยาวชน

๑๓

- มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬาและจัดอุปกรณ์
กีฬาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน
ในชุมชน

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต
- ราษฎรทราบข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐผ่านหอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น
- ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บ้านมีสนามกีฬาในการ
ออกกาลังกายและมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตาบลหนองหาร

๑๔

๓.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลหนองหาร มีการดาเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ผล
การดาเนินการตามนโยบาย พบว่าในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
หลัก ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕7 (จากระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผน และประเมินผลของ อปท . “E-Plan”) จากแผนสามปี ห้วงปี งบประมาณ ๒๕๕7 ซึง่ อนุมัติ
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ทั้งสิ้นจานวน 52 โครงการ จานวนเงินงบประมาณ 8,683,380.00.- บาท
และได้มีเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 18 โครงการ เป็นจานวนเงิน 3,171,147.19.- บาท จาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2557
เทศบาลตาบลหนองหาร
เทศบาลตาบลหนองหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิสันติ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
หมู่ที่ 7
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังร้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
อนันต์พานิชย์ หมู่ที่ 7 (หลังร้านโสภิณพานิชย์ ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
(เดิม))
ช่าง, สานักการช่าง
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
จันทร์เพ็ญ หมุูที่ 8
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายจารัส ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ปินทราย (ซอยลุงแจ๊ค)
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. จัดงานสืบสานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
, สานักงานปลัด อบต.
จัดเก็บและจัดสรรให้
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล , สานักงานปลัด อบต.
หนองหาร
7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)ใน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป
สังกัด สพฐ.
, สานักงานปลัด อบต.
8. จัดงานประเพณียี่เป็งราลึก (ลอยกระทง)
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง
, สานักงานปลัด อบต.
9. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหนองหาร
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป
, สานักงานปลัด อบต.
10. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป
, สานักงานปลัด อบต.

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ
393,600.00
142,600.00
239,600.00
172,500.00

80,000.00
380,000.00
660,000.00
100,000.00
155,000.00
417,900.00
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11. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองหาร

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. เมืองน่าอยู่
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
14. ปูองกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
15. อนุรักษ์แหล่งน้า และปุาไม้ตามแนว
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
พระราชดาริ
, สานักงานปลัด อบต.
ด้านการพัฒนาคนและสังคม
16. จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
17. สงเคราะห์เด็กยากไร้ ผู้ยากไร้ และ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
ผู้ด้อยโอกาส
, สานักงานปลัด อบต.
18. จัดประชุมประชาคม เพื่อการวางแผน/จัดทา สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนา และแผนชุมชน
, สานักงานปลัด อบต.
19. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลหนองหาร
, สานักงานปลัด อบต.
20. ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
21. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกปูอง สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
สถาบันสาคัญของชาติ
, สานักงานปลัด อบต.
22. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณะสุขประจา
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
หมู่บ้าน
, สานักงานปลัด อบต.
23. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
24. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
(สปสช)
, สานักงานปลัด อบต.
25. จัดงานวันสตรีสากล
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
26. ปูองกันโรคติดต่อระหว่างคน และสัตว์
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
27. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
28. เสริมสร้าง และพัฒนาการกีฬาระดับตาบล สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
29. โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร , สานักงานปลัด อบต.

๑๕
รายได้จัดเก็บเอง
เงินสะสม

30,000.00
1,628,600.0
0

เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน 250,000.00
อุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
รายได้จัดเก็บเอง
50,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00
20,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 40,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนทั่วไป
75,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 125,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 180,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
รายได้จัดเก็บเอง
20,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

10,000.00
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30. โครงการปูองกันไข้เลือดออก

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
31. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเด็กและ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
เยาวชน
, สานักงานปลัด อบต.
32. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต้นท์จัดกิจกรรม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
จานวน 10 หลัง)
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
33. โครงการก่อกสร้างโรงเก็บของภายใน
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
บริเวณฌาปนสถานหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อย(ปฺอก ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ใน) จานวน 1 หลัง
ช่าง, สานักการช่าง
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
34. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์ บริการ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลหนองหาร
, สานักงานปลัด อบต.
35. ปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมของ , สานักงานปลัด อบต.
เทศบาล
36. โครงการดาเนินงานศูนย์อาสาสมัครปูองกัน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
ภัยฝุายพลเรือนตาบลหนองหาร
, สานักงานปลัด อบต.
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
37. อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
38. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่
, สานักงานปลัด อบต.
39. อุดหนุนสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
, สานักงานปลัด อบต.
40. ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันทาการสารวจ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฎิบัตริ าชการ และ
ความพึงพอใจ
41. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมการ
เรียนรู้ภาคประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
42. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองหาร
43. อุดหนุนเทศบาลตาบลเมืองเล็น ตามโครงการ
ดาเนินงานศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
44. โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา การ
ให้บริการจัดเก็บภาษี และสร้างความพึงพอใจใน
การชาระภาษี
45. โครงการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจสาหรับผู้
ชาระภาษี ครบถ้วน ภายในกาหนดเวลาแก่ผู้ชาระ
ภาษี

๑๖
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินสะสม

50,000.00

เงินสะสม

195,600.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้

20,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้

30,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้

10,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
, สานักงานปลัด อบต.
จัดเก็บและจัดสรรให้

35,000.00

30,000.00
99,000.00

20,000.00

75,000.00
10,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 450,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 250,280.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 25,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
8,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้

8,000.00
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46. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรม และะวินัยราชการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทศบาลตาบลหนอง
หาร
47. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
48. จัดซื้อครุภัณฑ์ และยานพาหนะขนส่ง
49. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สานัก
ปลัดเทศบาล)
50. ปรับปรุงดัดแปลงต่อเติมรถบรรทุก
51. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
52. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
, สานักงานปลัด อบต.
จัดเก็บและจัดสรรให้
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

๑๗
30,000.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 200,000.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 820,700.00
, สานักงานปลัด อบต.
จัดเก็บและจัดสรรให้
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 84,300.00
, สานักงานปลัด อบต.
จัดเก็บและจัดสรรให้
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 550,000.00
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก จัดเก็บและจัดสรรให้
ช่าง, สานักการช่าง
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 38,700.00
จัดเก็บและจัดสรรให้
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 39,000.00
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก จัดเก็บและจัดสรรให้
ช่าง, สานักการช่าง
8,683,380.0
รวม
0
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๑๘

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2557
เทศบาลตาบลหนองหาร

ชื่อโครงการ

เทศบาลตาบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
การ
ชื่อคู่สัญญา
การดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
(วัน)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโพธิสันติ หมู่
100
ที่ 7
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังร้าน
100
อนันต์พานิชย์ หมู่ที่ 7 (หลัง
ร้านโสภิณพานิชย์(เดิม))
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนางจันทร์
100
เพ็ญ หมุูที่ 8
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนายจารัส ปิ
100
นทราย (ซอยลุงแจ๊ค)
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
100
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองหาร
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหาร(ทิพวันอุทิศ)ใน
100
สังกัด สพฐ.
7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
100
ตาบลหนองหาร

1 หจก.ธนชัย แอสโซซิ
เอท

45

390,000.00

390,000.00

1 หจก.แม่ริมก่อสร้าง
6/2557

45

142,000.00

142,000.00

1 หจก.แม่ริมก่อสร้าง
7/2557

45

238,000.00

238,000.00

1 บริษัทเชียงใหม่สาราญ
การโยธา 11/2557

30

171,000.00

171,000.00

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองหาร

1

356,000.00

356,000.00

1 โรงเรียนบ้านหนองหาร
(ทิพวันอุทิศ)

1

660,000.00

660,000.00

1

125,000.00

125,000.00

1

370,425.19

370,425.19

156

210,284.00

210,284.00

1

86,128.00

1 สภาวัฒนธรรมเทศบาล
ตาบลหนองหาร
1 1/2557 องค์การ
8. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
100 ส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
(นม)
ประเทศไทย
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 4/2557 ร้าน ชัย
9. เมืองน่าอยู่
100
พาณิชย์
ด้านการพัฒนาคนและสังคม
10. จัดงานแข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น

100

เบิกจ่าย
(บาท)

1 นายนพดล คาตรี

86,128.00
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11. โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองหาร
12. ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
13. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน
14. สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ (สปสช)

100
100

1

40,000.00

40,000.00

1

14,000.00

14,000.00

100

1 อสม.ทุกหมู่บ้าน

1

75,000.00

75,000.00

100

1 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

1

90,000.00

90,000.00

1 นายเสถียรภัค ดีเจริญ
สกุล 95/2557

60

98,000.00

98,000.00

1 บริษัทวัชระคอมฯ
5/2557

30

53,360.00

53,360.00

30

22,480.00

22,480.00

30

29,470.00

29,470.00

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
15. โครงการจัดทาแผนที่
100
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
16. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (สานัก
100
ปลัดเทศบาล)
17. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
18. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์(กองช่าง)

1 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบล
หนองหาร
1 ที่ทาการปกครอง
อาเภอสันทราย

๑๙

100
100

1 บริษัทวัชระคอมฯ
5/2557
1 บริษัทวัชระคอมฯ
5/2557

รวม 3,171,147.19 3,171,147.19

๑.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีการก่ อสร้าง ปรับปรุงและซ่ อมแซม ถนน ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้ งานได้ สะดวก ปลอดภัยสาหรับผู้
สัญจรไปมา ได้จานวนมากกว่า ๗ สายทาง และมีการดา เนินการสนับสนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใน
การปรับปรุง และบูรณสภาพถน นในเขตพื้นที่ ในพื้นที่มากกว่า ๓ หมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้ มีแสงสว่ าง
อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน จานวนมากกว่า ๒ สายทางหลัก และมีการดาเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้า
ทางเข้าบ้าน วางท่อประปา ทีป่ ระสบปัญหาน้าบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง
๒.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว
มีการสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการจัดงานวันไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ และ
ดาเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อตอนรับการลงทุน พร้อมส่งเสริมการท่องเ ที่ยวในพื้นที่ ครอบคลุมมากกว่า ๔
หมู่บ้านทั่วทั้งตาบล
๓.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
เรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
มีการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ จัดงานประเพณียี่เป็งราลึก
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๒๐

(ลอยกระทง), จัดงานสืบสานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ , จัดงานวันเข้าพรรษา , อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลหนองหาร, อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย ฯลฯ
๔.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มีการดาเนินการรณรงค์ ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่ บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พื้นที่ปุาที่
เสื่อมโทรมและพื้นที่สาธารณะต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งใน และนอกพื้นที่ ทา ความสะอาดพื้นที่ถนน
ในหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองน่าอยู่ มีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะลดโลกร้อน และเสริมสร้าง
รายได้จากการคัดแยกขยะโดยจัดอบรมการทาปุยหมักชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน
๕.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการพัฒนาคน และสังคม
มีการดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับตาบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบล
มีการดาเนินการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แหล่งเรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ) , อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ), ประชุมประชาคมเพื่อการ
วางแผน/ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น , จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
รวมถึ ง มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดาเนินการด้านการปู องกัน และปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการ
อบรม และสร้างเครือข่ายรวมพลังปูองกันยาเสพติด เป็นต้น
มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ ทุกฝุ ายตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็ นพลังที่สาคัญของท้ องถิ่น และของประเทศ โดยสนับสนุนทั้ง
ด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้ าน
สังคม และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ กลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนา
อาชีพเสริมสาหรับราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กลุม่ โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
มีการปรับปรุงหอกระจายข่ าวของหมู่ บ้าน เพื่อให้ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข่ าวสารบ้านเมือง
เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ ให้ เป็นไปอย่ างรวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทศบาลตาบลหนองหาร
มีการดาเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม.ประจาหมู่บ้าน, ศูนย์
สุขภาพชุมชนตาบลหนองหาร สังกัดโรงพยาบาลสันทราย
๖.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
มีการดาเนินการ จัดซื้อเครื่องกันหนาว (บรรเทาภัยหนาว), ปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
รวมถึงขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลาเหมือง เพื่อปูองกันภัยธรรมชาติ
๗.สรุปสถานการณ์การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
มีการส่ งเสริม และสนับสนุนให้ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ ในด้าน
การปกครอง และด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ ความรู้กับผู้ นาชุมชนทุกกลุ่ ม เพื่อเสริมสร้ าง ความเข้ มแข็ง
ของผู้ นาชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อ
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เป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ สาคัญ มีการจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึง
พอใจที่ดีแก่ประชาชนที่รับบริการ

ยุทธศาสตร์
๑.โครงสร้างพื้นฐาน
๒.เศรษฐกิจ การลงทุน และท่องเที่ยว
๓.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาคน และสังคม
๖.การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน และสังคม
๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

แผนการ
เบิกจ่ายตาม
อนุมัติงบประมาณ
ดาเนินการทั้งหมด
แผนพัฒนา
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
72 51.06
4
7.69
4
22.22
2
1.42
0
0
0
0
13
9.22
8
15.38
4
22.22
4
2.84
3
5.77
1
5.56
21
5

14.89
3.55

18
3

34.62
5.77

5
0

27.78
0

24
140

17.02
๑๐๐

16
52

30.77
๑๐๐

4
18

22.22
๑๐๐

2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน เชิงคุณภาพ
- ผลการประเมินการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชิงคุณภาพ
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา และซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานงานทาง สา หรับผู้
สัญจร ไป-มา และการคมนาคมขนส่ง
การจัดทาแผนดาเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน เป็นไปตามมาตรฐานงานส่องสว่าง
ไฟฟูาสาธารณะ สาหรับสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
การดาเนินการขยายเขตประปา หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพปลอดภัยสาหรับการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่
- การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ
การสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับ
ราษฎรอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในรูปกลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมู ลค่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมรายได้ของราษฎร เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
- การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ
การจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการ
สอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบโภชนาการให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
อย่างทั่วถึง
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- การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ
ได้ดาเนินการรณรงค์ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทา
ความสะอาดพื้นที่ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองหน้าอยู่
การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน โดยรณรงค์การ คัดแยกขยะ เพื่อนามา
ขาย และการทาปุยหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะ และเน่าเสียจากพืชเหลือใช้ และในครัวเรือน
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจากระดับครัวเรือนสู่ชุมชน
การก่อสร้างฝายต้นน้าลาธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลาเหมือง เพื่อให้มีน้า
เพียงพอสาหรับการอุปโภค บริโภค
- การดาเนินงานด้านคน และสังคม เชิงคุณภาพ
การส่งเสริมกิจกรรมนัน ทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตาบล และจัดส่งนักกีฬาระดับเยาวชน / ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้าง พร้อมเชื่อมความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบล และพื้นที่
ใกล้เคียง
การส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึง บูรณา
การงบประมาณให้กับหน่วยงาน (กองกากั บการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓) ในการดาเนินการด้านการ
รณรงค์ ปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม และสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน อบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเยาวชน สนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตาบล
หนองหาร ต้านภัยยาเสพติด และรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกั บเด็ก และเยาวชน เพื่อให้ทุกฝุายตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สาคัญของท้องถิ่น และของประเทศ โดยสนับสนุนทั้ง
ด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กิจกรรมด้านสังคม และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิต
ที่เหมาะสมกับวัย
การดาเนินการโค รงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก โดยการพ่นหมอก
ควันกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. ประจาหมู่บ้าน.
ศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัด โรงพยาบาลสันทราย
การส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา
งานรัฐ พิธี และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน /ตาบล เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมี ส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนาความ รอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรร มมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” อีกทั้ง
พัฒนาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์เป็น
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเป็ นฐานการดารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย
ตลอดจนการ
เสริมสร้างธรรมมาภิบาล ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตาบลหนองหาร

๒๓

และยั่งยืน สามารถดารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิ และมีศักดิ์ศรี ทาให้เกิดการกระจายการ
บริหารจัดการที่ดีสู่ ท้องถิ่น ในลักษณะของการถ่ายโอนภารกิจ เนื่องจากมุ่งเน้นที่พัฒนาฐานรากให้
แข็งแรง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง และยั่งยืนตามลาดับ
- การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร เชิงคุณภาพ
การส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ใน
ด้านการปกครอง และด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นาชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นาชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลหนองหารได้รับผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร และพั ฒนาท้องถิ่นตามหลักการ
ข้างต้น โดยกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของฐานรากให้เกิด
ฐานรากที่มั่นคง เท่าเทียมกัน และมุ่งความสามัคคี สมานฉันท์ มากกว่าแก้ไขปัญหาโดยแนวคิดขององค์กร
อย่างเดียว การดาเนินโครงการ กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคม จึงเป็นนโยบายหลักที่มีความ
สอดคล้องต่อการสร้าง “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข”
การดาเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น
นาหลัก และแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาอาเภอ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยยึดแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง มาเป็นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบายของท้องถิ่น โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับอานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ซึ่งนามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลห นองหาร ระยะ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63) เป็น
เครื่องมือกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน นาไปสู่การปฏิบัติ
ตามลาดับ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพื่อ
นาไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทา และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ทุกขั้นตอน ฉะนั้น การพัฒนา
ตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น จึงมีแผนแม่บท และแผนดาเนินงาน รองรับการนาไปปฏิบัติอย่างชัดเจน
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ส่วนที่ 3
3.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเทศบาล ตาบลหนองหารบรรลุผลตามวิสัยทัศน์
ข้างต้น จึงกาหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการดาเนินงานที่
จะต้องมุ่งเน้น เพื่อเป็นกรอบชี้นาในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตาบลหนองหาร สามปี โดยแบ่ง
ยุทธศาสตร์เป็น 7 ด้าน และ 29 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
การดาเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ารวมถึงการจัดการจราจร
ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา ระบบไฟฟูา การวาง และปรับปรุงผังเมือง
ควบคุมอาคาร
1.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน และรางระบายน้า
1.1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร
1.1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา
1.1.4 ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนางานไฟฟูาสาธารณะ
1.1.5 การวาง และปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร และใช้ที่ดิน
1.1.6 บารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดค่าใช้จ่าย การกระจายสินค้า
1.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าทางการเกษตร
1.2.2 การจัดตั้งตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น ฯลฯ
1.2.3 พัฒนาพลังงานทางเลือก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้
ประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการตลาดสาหรับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตาบลหนองหาร
2.2 พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
ดาเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) เช่น จัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า/บริการ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพของพื้นที่ให้ได้
มาตรฐาน และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า /บริการ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
รับประกันคุณภาพสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่
2.3 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
การส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ (กลุ่ม /หมู่บ้าน/ตาบล) ส่งเสริมการขยายธุรกิจ บนพื้นฐาน และความ
พร้อมของตนเอง และกลุ่ม เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.4 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการเดิม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านการตลาด และการผลิต แก่ กลุ่มสินค้า และอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม
สินค้าทาง
การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ ในพื้นที่
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2.5 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาด โดยจัดหา จัดตั้งตลาดสด ร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาด ปูองกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรเป็น
2.7 การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วม
สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงคนในท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลอดถึง
การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ร่วมกัน
พร้อมสร้างความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยว
2.8 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด
พัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของตาบลเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ
2.9 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว
เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คงเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวย และสะอาด มีมาตรฐาน
และคนในพื้นที่มีส่วนร่วม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 บริหารและจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพได้มาตรฐานด้านการศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล
โดยการปรับปรุง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มเติม เหมาะสมกับบริบทของตาบลพร้อมจัดการทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนในอนาคต
3.2 ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ/ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เช่น จัดหาหนังสือพิมพ์รวมถึงปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ / หรือศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสม และเพียงพอสาหรับประชาชนทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อก้าวสู่ชุมชน และสังคมแห่งการเรียนรู้
3.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อ
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
3.4 การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม และต้นทุนทางสังคม การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นภูม
ปัญญารวมถึงอัตลักษณ์ของคนในตาบล พัฒนาระบบข้อมูล บูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม
รวมถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที่
3.5 การเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
การจั ดกิจกรรม /การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ สภาวัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน และระดับตาบล
คณะกรรมการหมู่บ้านด้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา ให้เกิด
การพัฒนา และสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตของประชาชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสังคมที่
คุณธรรมนาสังคม
3.6 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการนา
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายที่แตกต่าง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมี
ความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมปัญญาท้องถิ่นของตาบลหนองหารสืบไป
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้าใจจิตสานึก และ
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ผลิต และบริโภคเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหามลพิษทางอากาศ อาทิ การก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ ฯลฯ ปัญหาหมอกควัน น้าเสีย ขยะมูลฝอย การกาหนด
บทบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่าย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม
5.1 การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ให้ได้รับปัจจัยในการยังชีพ เบี้ย ยังชีพอย่าง
ทั่วถึง ตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทา ในหลายรูปแบบตามแนวทาง
ประชาธิปไตย โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน ๆ ต่างๆ แก่ ชุมชน ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ ในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง โดย
ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตทาให้
ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีปรองดองในสังคม รวมถึงการการจัดส ร้างหรือ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หรือระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
5.3 ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
พัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจของคนในสังคม เช่น การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ให้สู่ความเป็นเลิศในระดับ
ตาบล /อาเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด
5.4 ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน
รณรงค์ /ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นาที่ดีในอนาคต โดยการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ที่ดีในการดาเนินชีวิต อาทิ การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยการส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมทา ในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อบรมให้
ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน ๆ ของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โดยการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนา
เครือข่ายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุในภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
6.2 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา อุทกภัย ภัยแล้ง อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง
พนัง การขุดลอก คูคลอง ลาน้า เพื่อปูองกันน้าท่วม ฯ รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พื้นที่
ประสบภัยในพื้นที่
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6.3 การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่าง บูรณาการ ทั้งในด้าน
การพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการปูองกัน และเฝูา
ระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กู้ชีพกู้ภัย มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฯลฯ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 การสร้างจิตสานึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน
การพัฒนาโดยเน้นกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของพนักงาน ไปสู่การเป็น
“ข้าราชการยุคใหม่ ” โดนนาหลักธรรมมาภิบาล 6 ข้อมาปรับใช้ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐอาทิการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาอบรม เพื่อให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการ
ทางานที่จะ มุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชนโดยคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสานึก และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านธรรมมาภิบาล แก่บุคลากรภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ และ
สามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการ การกาหนด
นโยบาย เสนอแนะ และกาหนดบัญญัติ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานปร ะโยชน์ของประชาชน
กับภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาค และมีความสมดุล ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีส่งเสริม และจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในองค์กรตามที่กฎหมายกาหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
7.3 จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร
การพัฒนาโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน รวมตลอดถึงการ
ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ อาคารสานักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมรับ กับ
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนากลไก
กากับดูแลที่เข้มแข็ง และโปร่งใสโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสานึก
ข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวมการพร้อมรับการต
รวจสอบจาก
ประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นองค์กรที่มี
ความพร้อมสาหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
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3.3 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๒๘
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่
การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ
ปัญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปู าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบการติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็น
สิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการ ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจะเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้วา การวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว เพียง
คนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา เพียงจานวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ การประเมินผล นั้น เป็ นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้ มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึง่ ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้
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4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลหนองหาร โดยตรวจสอบติดติดตามและประเมินผลก่อน
ดาเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการดาเนินการหรือไม่ ทั้งในคณะดาเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
และหลังเสร็จสิ้นโครงการเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิต
ตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของการดาเนินงานเพื่อตัดสินว่าควรจะขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดาเนินการต่อเนื่อง
ในปีต่อไป
วิธีการประเมินผลแผนพัฒนา
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อให้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เท
บาลในแต่ละปีให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลหนองหารทั้ง
1 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. กาหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการวัดผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือ
ผลงาน ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาความต้องการตามเปูาหมายของงาน/
โครงการ
ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลที่ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสาเร็จของงานที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ คาดหวัง ซึ่งเป็นผล
ทางบวกและลบ เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิก ดาเนินการต่อไป
3.ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองหาร ดังนี้
องค์กรให้คาแนะนา ปรึกษาและติดตามประเมินผล
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองหาร
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองหาร
แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน แยกตามสาขาการ
พัฒนาแต่ละด้าน
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
สนับสนุนให้องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลได้แก่ ภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นาชุมชน และประชาชน โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมว่า
- การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้นากรอบแนวคิดตามที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด
- สภาพการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบหรือไม่
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่
- ครอบคลุมภารกิจ การพัฒนาในทุกๆด้านหรือไม่
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กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหาร (๒๕๕9 – ๒๕๖3)
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
อปท.

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
และ / หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนิน
งานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ
ปัญหาและความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ / หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของ
จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา

• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา

คะแนน
เต็ม
๑๐
(๓)
(๓)
(๒)
(๒)
๒๕

๔
(๒)
(๒)
๕
(๓)
(๒)

คะแนน
ที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ
ความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน / แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์

• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๓.๒ พันธกิจ

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา

๓๒

คะแนน
เต็ม
๕
(๒)
(๓)
๕
(๓)
(๒)
๖
(๒)
(๒)
(๒)
๕
๕
(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐
(๔)

คะแนน
ที่ได้
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๓.๔ เปูาประสงค์

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

๓.๗ บัญชีรายการ / ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหาศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.
• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง
การที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• ค่าเปูาหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทาได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
• มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่
การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
• โครงการ / กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน

๓๓
คะแนน
เต็ม
(๔)
(๒)

๕
(๓)
(๒)
๑๕
๙
(๕)
(๔)
๖
(๓)
(๓)
๑๐

(๕)
(๕)
๑๕
๘
(๒)

คะแนน
ที่ได้
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนาไปสู่ผลสาเร็จของเปูาประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและนาไปสู่ผลสาเร็จของเปูาประสงค์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการ
พัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

๓๔
คะแนน
เต็ม
(๓)
(๓)
๗
(๓)
(๒)
(๒)
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตาบลหนองหาร

ภาคผนวก
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพแผน

๓๕
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ภาคผนวก ก

รูปแผนที่แสดงเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร

๓๖
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๓๗

ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพแผน
การประเมิน (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินผลโครงการจาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard
criteria) และตัวชี้วัด (Indtcators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนิน
กิจกรรมกับเปูาหมายที่กาหนดตามแผน การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบ
กับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต
(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด เช่น ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวน
แหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภาระงานการก่อสร้าง เทียบกับเปูาหมาย
รวมใน
ช่วงเวลาที่กาหนด
(๒) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย จึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ได้ดาเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกร
รมเสริม ในช่วง
ระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(๓) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูป
ของ คน – วัน (Man - day) หรือ คน – เดือน (Man - month)
(๔) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไป เท่าใดแล้ว
และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน และ
ควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเปูาหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายรวม
๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ไ ด้ กับ
ทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากร
มนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่าย
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(๒)
ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อ บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะ และ
ศักยภาพของท รัพยากรบุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลั งคนที่
เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม และการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
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๓๘

(๓)ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา เช่น
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียน
ที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดท รัพยากรทางการบริหารจัดการ เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่ อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงาน และค่า
สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
๓.
เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากร
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
(๑) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเปูาหมายด้านใดบ้าง
และการบรรลุเปูาหมายส่งผลต่อประชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรเปูาหมาย เช่น การบรรลุเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(๒) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วน
ร่วม โดยสามารถอธิบายความสั มพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วน
ร่วมสามารถวัดจาก จานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผล
๓) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดส่วนของประชากรเปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(๔) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัด ประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
๔. เกณฑ์ผ ลกระทบ (Impacts) เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากร
กลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่
มุ่งหวัง (Inteoded impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผล
ด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรกลุ่มเปูาหมาย เช่น รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย
สภาพแวดล้อมของครั วเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(๒) ทัศนคติ และความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความ
เข้าใจของประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโ ครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อ
ตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจ
ในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ เช่น สัดส่วนของ
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ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโน โลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทา การเกษตรแบบธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใ ช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิ ทธิเลือกตั้งมากขึ้น และ
ลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) มุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปั ญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรื อไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมี การ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า
แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรื อประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับคว ามสาคัญของ
ปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา
(๒) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วั ดความสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ
นามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(๓) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ ประสบอยู่ เช่น คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา
เพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รั บผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือ
ได้รับความเสียหายจากการดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชากรเปูาหมาย
๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเกณฑ์การพิจ ารณาที่สืบเนื่องจากความ
สอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มี
การใช้
งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
ความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดก าร
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ เช่น จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระ
ผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอ ง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริม าณ
งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จานวนและขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอด
ทางเศรษฐกิจของโครงการ
(๒) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามาร ถ
ของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่ มเปูาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(๓)
ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิ จารณา
ความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการ กรณีโครงการประสบ
ผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากร
เปูาหมาย การขยายกาลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ
การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
(Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่า
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ประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับ
บริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
(๑)
ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้
ความสาคัญทุกกลุ่มย่อย ในสังคม เช่น ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตร
และกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่งให้กับผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ
(๒) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในกา รประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนิน
โครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination)
หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง /ชาย การปฏิบัติที่
เคารพสิทธิของสตรี
(๓) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่
เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึง่
อาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึงถึงชน
รุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการ
ประเมินโครงการเพื่อเป็ นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ผลจากการดาเนินโครงการ โดยเป็นการวัดแ ละประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่ อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ต้องเสียไป เช่น พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(๓) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการ
ดาเนินโครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเ ครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึง่
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการ บริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็น
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๔๑

พลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการเพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
๖.๓ ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการโดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ซึ่งกาหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. การติดตามและประเมินผลโครงการแต่ละโครงการ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง
ดาเนินการเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว
๒. การติดตามแ ละประเมิน ผลโครงการแต่ละโครงการ และประเมินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้งโดยประเมินเป็นรายไตรมาส ( ๓ เดือน)
๓. การประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดาเนินการภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี
๔. การประกาศผลการประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกัน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดาเนินการภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
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๔๒

แบบบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕8
คาชี้แจง : แบบที่๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................เทศบาลตาบลหนองหาร...................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อการประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การ
ดาเนินงาน

ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ
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๔๓

แบบที่ ๒แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( ๓ เดือน)
ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุกๆ ๓เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...........เทศบาลตาบลหนองหาร............
๒. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่........
(๑) ไตรมาสที่๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ ๑ ๒๕๕8
ปีที่ ๒ ๒๕๕9
ปีที่ ๓ ๒๕60
รวม
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
๑ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
๓.ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.ด้านพัฒนาคนและ
สังคม
๖.ด้านการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
๗.ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม
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๔๔

๔. จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ ๑ ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์

ปีที่ ๒ ๒๕๕๘

ปีที่ ๓ ๒๕๕๙

รวม

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

๑.ด้านการพัฒนาสังคม
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.ด้านความมั่นคง
รวม

๕. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕8

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

ที่เสร็จ

ที่อยู่ใน

ที่ยัง

ที่มี

ที่มี

ทั้งหมด

ระหว่างดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ

การยกเลิก

การเพิ่มเติม

จานวน

๑ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
๓.ด้านการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๔.ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕.ด้านพัฒนาคนและ
สังคม
๖.ด้านการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
๗.ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

รวม

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อย
ละ
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๔๕

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที๓่ /๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
ทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .............................เทศบาลตาบลหนองหาร...............
๒. วัน/ เดือน/ ปี ที่รายงาน...........................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี
……….
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
๓.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.ด้านพัฒนาคนและสังคม
๖.ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
๗.ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

