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ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑4 พ.ศ. ๒๕62 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร อ ย ด า น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น
พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น มี ห น า ท่ี จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น อั น เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ

๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ  เขามาในองคกร

๓) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา

๔) เปนการลดความสญูเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอน และ

๕) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
อนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดี
เทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได
“ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปน
ตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอม
สงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขา



หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการให
ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา
การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบ
ติ ด ต า ม โ ค ร ง ก า ร เ นื่ อ ง จ า ก ว า เ ป น สิ่ ง ท่ี ต อ ง ใ ช เ ท ค นิ ค เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ค อ น ข า ง สู ง
จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ

นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกบั
ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี อ ยู ใ น แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น จ ะ เ ห็ น ไ ด ว า ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)
เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
สูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการ
ประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการท่ีได
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ป แ ล ว นั้ น
ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามี
ความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ
(feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและ
การตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของ
การขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ
ท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน
ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไป
ดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลวังกะ จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวัง
กะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 12(3) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ

(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”.

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบาย

ขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้น
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจรงิหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรอืไม  การติดตาม
และประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและ
เ ป น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ม า ก น อ ย เ พี ย ง ไ ร เ ป น ก า ร ติ ด ต า ม
และประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบาย
สาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและ
ประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา
ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือ
ยก เลิ ก โครงการ ในกรณี ท่ี เ ห็นว า ไม เ กิ ดความคุ มค า ต อประชาชนหรื อประชาชนไม พึ งพอ ใจ   ซึ่ ง ก า รติ ดตาม
และประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาค
ประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีสําคัญท่ีสดุ
คือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง

2.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
งบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไป
อยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให
หัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้

๑) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และตองไมมี
ลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําป
หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน

กลาวอีกนัยหนึ่ง ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนา
ไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหา
หรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวน
เกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอย
ป ญ ห า ล ง ใ ห ไ ด  ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห ดี ข้ึ น  ตั้ ง รั บ ใ ห มั่ น เ พ่ื อ ร อ โ อ ก า ส แ ล ะ สุ ด ท า ย เ มื่ อ มี โ อ ก า ส
ก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่ง
เหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยาง
เขมแข็งและมีความยังยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง

3.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน



๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ

๔) เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม

๕) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน

๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน

๗) เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน

๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน

๙) เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนท่ี ๑

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 ขอ ๒๘ ดังนี้

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย

๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน

๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน

๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน

๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน

๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ขั้นตอนท่ี ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนท่ี ๓



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนท่ี ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑2

ขั้นตอนท่ี ๕

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑2



ผังข ันตอนการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหารท้องถินเสนอต่อสภาท้องถนิคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถนิ

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถนิ

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถนิ

ดาํเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

กาํหนดแนวทาง วิธ ีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา



5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดังนี้

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบ
ในทีเ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแ ต่วันท ีผู้บริหารท้องถิน เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึงครังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความกาวหนา
(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผล
กระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปนหวง
เวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม

(๒) ความสอดคลอง (relevance)

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบลแหงชาติ
(คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและ
ชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถ่ิน

(๔) ความกาวหนา  (Progress)

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา

๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใช
ในการ อุปโภค -บริ โภคทุกครั ว เ รือน   ประชาชนมี ไฟฟ า ใช ครบทุกครั ว เ รือน  และมี ไฟฟ าสาธารณะครบทุกจุด
มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต



เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับ
การดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ี
มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ
พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท

๔) ดานเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   การพาณิชยกรรมเ พ่ิมมาก ข้ึน มีการทอง เ ท่ียว
ในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต

๕) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปน
พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเสียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน

๖) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปน
ชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี
ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม
งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษา
และซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มี
ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม

(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด
ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)



เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม

๕.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชน
และท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวน
ใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปด
มากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคระหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้

(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  เปน

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ ( integration) รวมกันกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอง
ดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

(๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหง
คุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห
ต ร ว จ ส อ บ   ติ ด ต า ม อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น
เพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (พ.ศ . ๒๕๖1-๒๕๖5) รวม ท้ัง ท่ี เปลี่ ยนแปลง
และเพ่ิมเติม  ..

๕.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม

๕.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ



๕.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการตดิตามและประเมินผล

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตาม
และประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค
กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา
สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน)

(๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตาม

ระยะ 12 เดือน 

เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

(๔) เครื่องมือ อันไดแก

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มี
ความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน

(๕) กรรมวีธี อันไดแก



เปนเปนวิธีการติดตามและประมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่งเปนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยดําเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา
การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อัน
ไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา
วิเคราะห  เปรียบเท่ียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดําเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี

7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิการติดตามประเมินผลตามท่ีกลาว
ไปแลวในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาล  ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้
แบบท่ี ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

(๓) ขอมลูในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดย
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

วังกะในแตละยุทธศาสตร

แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาล

ตําบลวังกะ (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กําหนดใหผูรับผดิชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตดิตามโครงการโดยผูรับผดิชอบโครงการอาจ
มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการตดิตามและประเมินไดตามความเหมาะสม
และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล

๑) ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด

๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตอง
ใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  การ
เปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ
หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปนตน

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือ
นํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน



๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบขอมูล
ท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือ
ขจัดปญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิด
จากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงาน
ใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
บรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน  คือ สวน
แรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุน
ทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการ
ประเมินผลตางๆ)

๘) การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตอง
ปรับปรุงในสวนใดบาง

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการให
ครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการ
เสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมี
ประสทิธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือให
ผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย



สวนท่ี ๒
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนวา
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลัก
ของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตท้ังนี้  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๒ เอาไวแลว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

 กรอบแนวคิดและหลักการ

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลาย
ดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม

(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง



๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ

๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคม

๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเปนเมือง

๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

/2. แผน...

๒. แผนการบริหารราชการแผนดิน

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สราง
ความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมใน
สังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้

นโยบายท่ี ๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก

นโยบายท่ี ๒ นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ

นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกิจ

นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายท่ี ๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นโยบายท่ี ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายท่ี ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

นโยบายท่ี ๘ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๓. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา
วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและ
แนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น



เกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ัง
ไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”

วัตถุประสงค

๑) รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)

๓) ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

๑) การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม

๒) การสรางรายไดจากโอกาสใหม

๓) การลดรายจาย

๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน

/ ยุทธศาสตร...

ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการดําเนินการ



ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดลุและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบดวย ๘
ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ

๔. คานิยมหลักของคนไทย

คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี

๑) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน

๒) ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มอุีดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม

๓) กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย

๔) ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม

๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม

๖) มีศีลธรรม  รักษาความสตัย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน

๗) เขาใจ  เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง

๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ

๙) มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏบิัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอด
ออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลัก
ของศาสนา

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง

๕. นโยบายของรัฐบาล

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ

พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปนแนวนโยบายใน
การสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและ
หนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและ
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ี



เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้
ชาติเช้ือไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...”

/ 5.2 นโยบาย...

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา

ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน  ดังน้ี

๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ

๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบรกิารของรัฐ

๔) การศึกษาและเรยีนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม

๕) การยกระดับคณุภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน

๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน

๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

๑) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมีอิทธิพล และผู
ประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตาม
อํานาจหนาท่ี ดังนี้

๑.๑) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง

๑.๒) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถาน
ประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตาม
กฎหมาย



๑.๓) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดยทันที
และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข

๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลบัมาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปน
ระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและ
สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาค
สวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด

๒) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ี
การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต จึง
ใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลง
วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้

/ 2.1) ...

๒ .๑ ) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิด ในอํานาจหนา ท่ีของแตละหนวยงาน
ท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทํา
ผิด

๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง

๒.๓) กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดท่ี
ปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน

๒.๔) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละหนวยงานพรอมท้ัง
ระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

๒.๕) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ป

๒.๖) จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิดตาม
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนา
หรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1



วิสัยทัศน

ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การทองเท่ียวหลากหลายเช่ือมโยงอารย
ธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากลท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย

พันธกิจ

1. ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณและ วิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลก รอดพน กับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดท่ี
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

2. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ
รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุม จังหวัด

3. ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีการ เช่ือมโยง
กัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุมจังหวัด ให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค

เปาประสงครวม

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขท่ียั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5

ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5

ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด ตองไมนอยกว่าคาเฉลี่ยของป
2557 - 2558 (หรือไมนอยกวา 0.6229)

/ ประเด็น...

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ
สูการเปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร

เนนใหเกิดการพัฒนาสินคาไมวาจะเปนสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน ระดับนานาชาติ
ท่ีบงบอกถึงความปลอดภัย และมุงเนนดานสุขภาพซึ่งจําเปนตองพัฒนาตั้งแต วิธีการผลิต ตนน้ํา กลางน้ําจนถึงปลายน้ํา โดย
สงเสริมการใชสารชีวภาพทดแทนสารเคมี และพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวสนับสนุนใหมีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินคา
เกษตร พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรใหมี ความหลากหลาย และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน สงเสริม



และสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเช่ือมโยง สนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพครบ
วงจร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมอัตลักษณการทองเท่ียวเช่ือมโยงกลุมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหลง
ทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการทองเท่ียวใหมี ช่ือเสียง

เนนเรื่องการทองเท่ียวเช่ือมโยงภายในกลุมจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เปนกรอบ ในการดําเนินการ โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสอดคลองและสัมพันธกับประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถี
ชุมชน รวมถึงการทองเท่ียวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ เพ่ือรักษา ความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมท่ีสวยงามของแหลงทองเท่ียว
ซึ่งจะมุงเนนทางดานการประชาสัมพันธ การมีอีเวนทหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวมายังกลุมจังหวัด โดยจะตองมีการ
ปรับปรุงแหลง ทองเท่ียว เช่ือมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรดานการทองเท่ียว รวมถึงการปรับปรุงสินคาดานการทองเท่ียว ใหสื่อ
ความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสูการกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน เช่ือมโยงการคาสูเอเชีย เนนเรื่องการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยเฉพาะการคา การลงทุนระหวางประเทศ เพ่ือ เช่ือมโยงไปยังดานตะวันตกสูเอเชีย โดยใชจังหวัดกาญจนบุรีท่ีไดรับการ
สงเสริมใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเปนประตูเช่ือมโยงไปยังโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย
รวมถึงเช่ือมโยง การพัฒนากับประเทศเพ่ือนบานในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตอน ใต
(Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและทาเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคา ชุมชน และภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สูประเทศไทย ๔.๐ เนนการสรางนวัตกรรม
การจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต ภาค เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน และ
ภาคแรงงาน ภายใตกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และ
ในประเด็นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งจะทําใหประเทศรอดพนจากกับดักรายไดปานกลาง…

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศนของจังหวัดกาญจนบุรี
“ มุงเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เสริมสรางการเรียนรูสูปญญา พัฒนาการคาตางแดน ”

เปาประสงคของจังหวัด

1. เพ่ิมรายไดการทองเท่ียวและจํานวนนักทองเท่ียว
2. ประชาชนมีเศรษฐกิจและรายไดเพ่ิมข้ึน
3. เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคในการพัฒนาสังคม
4. ใหประชาชนเห็นความสําคญัของการเรยีนรูเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง

/ 5. เพ่ิม...

5. เพ่ิมมูลคาการคาชายแดน



6. ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด

 สงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาการทองเท่ียว
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑและการเกษตร
 สงเสริมการแกไขปญหาการละเมดิทางกฎหมายและศลีธรรม
 สงเสริมใหมีการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
 สงเสริมการคาชายแดนและเปดประตูการคาสูนานาชาติดานตะวันตก
 การพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนโดยยดึพ้ืนท่ีเปาหมาย

ยุทธศาสตร / กลยุทธของจังหวัด

1. หนึ่งทองถ่ิน หนึ่งท่ีเท่ียว
2. หนึ่งหมูบาน หนึ่งผลติภณัฑ
3. การพัฒนาการเกษตรครบวงจร
4. จัดระเบียบการใชท่ีดินของรัฐและสงเสริมใหใชทรัพยากรและภมูิปญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. ใชมาตรการทางสังคมและธรรมะสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือเอาชนะอธรรม
6. สรางสังคมแหงการเรียนรู
7. พัฒนาชองทางการคาตางแดน
8. การพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564

จุดยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมั่นคงมีมาตรฐาน สงเสริมประชาชนใหมีอาชีพ และรายไดเพ่ิมข้ึน โดยคาํนึงถึง

การใชทรัพยากรท่ีมีคณุคาและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

"เมืองการคาชายแดน ดินแดนแหงการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ท่ีมีเศรษฐกิจยกระดบั คุณภาพชีวิตไดมาตรฐาน

การใหบริการครบถวน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสรางพ้ืนฐานครบครัน  กาวทัน AEC"

วิสัยทัศน
1. สงเสริมอาชีพใหประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
3. สนับสนุนและสรางแหลงกระจายสินคาเกษตรและสินคาพ้ืนเมือง



4. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
5. สนับสนุนประชาชน องคกร หนวยงาน ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
6. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานท่ีทองเท่ียว
7. ปรับปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
8. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมใหครอบคลุม
9. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ
10. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
11. การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม

/ 12. พัฒนา...

12. พัฒนาสถานท่ีพักผอนใหมีมาตรฐานและปลอดภยั
13. สงเสริมการศึกษาใหไดมาตรฐาน
14. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชน
15. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน
16. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
17. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
18. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขอมลูในการพัฒนา
19. สงเสริมความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน
20. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
21. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
22. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

เปาประสงค
1. ประชาชนมีอาชีพ
2. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานท่ีจําหนายสินคา
3. สินคาเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ
4. สถานท่ีทองเท่ียวไดรับการปรับปรงุใหไดมาตรฐาน
5. ประชาชน องคกรเอกชนใหความรวมมือในการดูแลสถานท่ีทองเท่ียวมากข้ึน
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมดแูลสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย
7. เสนทางคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและปลอดภัย
8. เสนทางคมนาคมครอบคลุมเสนทางหลัก
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการไดรับการพัฒนาใหครอบคลมุครบถวน
10. มีน้ําสําหรับใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
11. การผังเมืองและผังเมืองรวมเปนระเบียบ
12. มีสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนเพียงพอปลอดภัย และไดมาตรฐาน
13. การศึกษามีคณุภาพท้ังในระบบและนอกระบบ
14. สุขภาพอนามยัของประชาชนดีข้ึน
15. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
16. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมและมคีวามปลอดภัย
17. วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินดํารงอยู



18. บุคลากรในหนวยงานมีความรูในการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
19. มีขอมูลสําหรบัใชในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของทองถ่ิน
20. การบริหารมีความโปรงใส ยุติธรรม
21. ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะห และตรวจสอบ
22. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

/ ยุทธศาสตร...

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.1 การสงเสรมิอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

1.2 การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล

1.3 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

2.1 การคมนาคมและการขนสง

2.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

2.3 การผังเมือง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห

3.2 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

3.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

3.4 การสาธารณสุข



3.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

3.6 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสรมิทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

4.3 การกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

4.4 การสงเสรมิใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน

จากการเกษตร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา

ศิลปะ และวัฒนธรรม

5.1 การสงเสรมิ อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน

5.2 การสงเสรมิอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน

5.3 การสงเสรมิและสนับสนุนภูมปิญญาทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจดัการ

6.1 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการใหมีประสิทธิภาพ

6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานท่ี พัสดุและทรัพยสินสําหรับการ

ปฏิบัติงาน

6.3 การสงเสรมิความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน

6.4 การสงเสรมิการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

6.5 การสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมสีวนรวม



มีมติจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2564 ณ วันท่ี 2
ธันวาคม 2559

/ 9. แผนพัฒนา...

๙. แผนพัฒนาอําเภอ

1.1 ยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังแผนรายสาขา/เฉพาะดาน ตาง ๆ ท่ีผานความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. แลว
เชน แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผน แมบทการบริหารจัดการน้ํา ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง สิ่งแวดลอม (ปาไม ขยะ หมอกควัน) ปรองดอง
สมานฉันท ผังเมือง เปนตน รวมถึงขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และโดยเฉพาะอยางยิ่งทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนา
จังหวัด

1.2 ใหความสําคัญกับการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีผานการ ประสานขอมูลจาก
แ ผ น พั ฒ น า ห มู บ า น  แ ผ น ชุ ม ชน  ห รื อ แ ผ น ชุ ม ชน ร ะดั บตํ า บ ล  โ ด ย ส า ม า รถ ใ ช ก ล ไ ก กํ า นั น แ ละ ผู ใ ห ญ บ า น
ใหเปนผูชวยเหลือการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวได ซึ่งเปนการสะทอนปญหาและความตองการของ ประชาชนในพ้ืนท่ีผาน
กระบวนการจัดทําแผน และจะสงผลใหแผนมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันในทุกระดับ เปนแผนเดียวกัน (One Plan)

1.3 มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (รูปแบบประชารัฐ) โดยคํานึงถึงความ พรอมของทุก
ภาคสวน (สวนราชการตาง ๆ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินท่ีมีหนวยงานตั้งอยูใน พ้ืนท่ี รวมถึงภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม/ชุมชน) เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอให เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของอําเภอ และรวมมือกัน
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอําเภอ ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด

1.4 ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือเปนแผนช้ีนําในการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนท่ี โดยอาจมีการบูร
ณาการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางอําเภอตางๆ ในจังหวัดมากข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา และการเจริญเติบโตระหวางอําเภอ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ ประชาชนไดอยางท่ัวถึงทุกอําเภอ หรือสามารถแกไขปญหาใน
ภาพรวมของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และตอบสนองตอความตองของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง

๑๐. แผนพัฒนาตําบล

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
แ ล ะ จุ ด มุ ง ห ม า ย เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ใ น อ น า ค ต  โ ด ย ส อ ด ค ล  อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนกระบวนการ กําหนดทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินดวย

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พั ฒ น า เ ป น แ ผ น พั ฒ น า ท่ี มุ ง ไ ป สู  ส ภ า พ ก า ร ณ  ท่ี ต อ ง ก า ร ใ ห  เ กิ ด ข้ึ น ใ น อ น า ค ต เ ป น ก ร อ บ



ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสู  สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปน
ก า ร กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค  ก ร ป ก ค ร อ ง ส  ว น ท อ ง ถ่ิ น ท่ี ต อ ง กํ า ห น ด ถึ ง ส ภ า พ
การณท่ีตองการจะบรรลุ และแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยู บนพ้ืนฐานของการวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยาง
รอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง

/ * อยางรอบ...

*อยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตอง
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

ท้ังมิตดิานการพัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิง พ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
ระดับทวีป จนกระท่ังในระดับโลกดวย

สาเหตุ ท่ีตองมองอยางรอบดาน ก็ เพราะวา ในโลกของความเปนจริงนั้นปรากฏการณ  ท่ี เกิด ข้ึน
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอม สังคมและองคกร ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ ทวีปและในระดับโลก
ลวนสรางผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมทางตรงก็ทางออม จึงกลาวไดวาปรากฏการณ ท้ัง 4
ดานท่ีเกิดกับเขตพ้ืนท่ี 4 ระดับนี้ ลวนถือเปนสภาพแวดลอมท่ีควรตองคํานึงถึง ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิน้

ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพ้ืนท่ีการปกครองของตนเอง
เทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนท่ีเหลานั้นอยางรูเทาทัน จนทําใหสามารถใช
ประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มท่ี หรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได (Proactive)

มิติการพัฒนา

มิติในเชิงพ้ืนท่ี

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการ
(องค ก ร )  และการ
เปลี่ยนแปลง

ระดับอําเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ

ระดับทวีป



อยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ
อยางเปนข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้

(1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ

(2) การวิเคราะหศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบัน และกําหนดประเด็นในการ
พัฒนา

(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน

(4) การกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน

(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน

(7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน

(8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๑๑. แผนชุมชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลง
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม สนับสนุน

/ ให...

ใหทุกหมูบาน ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ ซึ่ง
จะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้

๑) แผนทําเอง

๒) แผนขอความรวมมือ

๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน

โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการ



หรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม  ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมี
หลายดานดังนี้

๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้าํ  ไฟฟาสองสวาง

๒) ดานสานตอแนวทางพระราชดําริ เชนการขุดลอกคูคลอง จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

๓) ดานการเกษตร เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ

๔) ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการทองเท่ียว การ
จัดทําการแขงขันกีฬา

๕) ดานสังคม/คณุภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม  ปญหายาเสพตดิ

๖) ดานการเมือง เชน  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมกลุมองคกร ยังไมแข็งแรงพอ

๗) ดานการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

๘) ดานการศึกษา เชน  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่ําไมมีความรูเพียงพอ

๙) ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด  โรคอุบัติใหม

๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภมูิปญญาทองถ่ิน

๑๒) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร.

๑๒. แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/
ว ๐๘๓๒ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เรื่อง การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา โดยใหควสามสําคัญกับขอมูลดารเกษตร  เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน
ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหา
ใหกับชุมชนเกี่ยวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เทศบาลจึงตองประชาคม
ทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือเทศบาลจะไดนํา
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย



/สมาคม ...

สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐาน
ของประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลให
ครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้

สวนท่ี ๑ : ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน

สวนท่ี ๒ : ขอมูลดานการเกษตร

สวนท่ี ๓ : ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ

(๑) ดานเกษตร

(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บรโิภค

(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร

๑. วิสัยทัศนการพัฒนา ของเทศบาลตําบลวังกะ

“เปนองคกรท่ีมีมาตรฐานดานวัฒนธรรม การทองเท่ียว และการศึกษา”

๒. พันธกิจการพัฒนา ของเทศบาลตําบลวังกะ มีดังนี้
1. ดานวัฒนธรรม

-สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกเชื้อชาติ
-สงเสริมเอกลักษณของชุมชน
-มุงเนนใหเยาวชนมีสวนรวมและสืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน

2. ดานการทองเที่ยว
-พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหครอบคลุมทั่วถึง
-สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
-สงเสริมธุรกิจทองเที่ยวในชุมชน
-มีแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนระบบภายใตการบริหารจัดการที่ดี

3. ดานการศึกษา
-สงเสริมดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
-สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
-สงเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ



-สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหความรูแกประชาชนและชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตําบลวังกะไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา     ยุทธศาสตรไว
๕ ยุทธศาสตร  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มีแนวทางการพัฒนาคือ

1.1  แนวทางการจดัทําแผนพัฒนา

1.2  แนวทางสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียว

1.3  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียวเดิม

1.4  แนวทางพัฒนาการทองเท่ียวและสงเสรมิกิจกรรมการทองเท่ียวใหมๆ

1.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว

1.6  แนวทางสงเสริมมาตรการรกัษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว

/2. ยุทธศาสตร...

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอม เปนเมือง นาอยู มีแนวทางการพัฒนาคือ

2.1 ดานการศึกษา

2.1.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการ

เรียนรูท้ังในระบบ และนอกระบบ ตลอดจนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต

2.1.2  แนวทางการพัฒนาอาชีพใหความรูกับประชาชนและชุมชน

2.1.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดทําแผนรองรับการถายโอน

2.1.4  แนวทางการพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรียนรูสูประชาชน เพ่ือปูรากฐาน ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง และเตรียมสังคมสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน

2.2 ดานสุขภาวะ

2.2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนงานสาธารณสุข เชน การกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย วัคซีน ปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

2.2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองครวมแกผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูปวยเอดส กลุมเด็ก กลุมเยาวชน  และกลุมดอยโอกาส

2.2.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

2.2.4  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการสรางแกนนําสุขภาวะ

2.3 ดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี



2.3.1  แนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมอยางยั่งยืน

2.3.2  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ สงเสริม ฟนฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดงีาม

2.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติ

2.4.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและ อนุรักษการปลูกไมยืนตน

2.4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทางการพัฒนา
คือ

3.1  แนวทางสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

3.2  แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให เกิด ผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจขององคกร

3.3  แนวทางบริหาร องคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา

3.4  แนวทางเรงรัดการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ สูการปฏิบัติโดยแทจริง

3.5  แนวทางอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง มีแนวทางการพัฒนา คือ

4.1 ดานความมั่นคง

4.1.1 แนวทางการพัฒนาสรางเครือขายอาสาสมัครปองกันชวยเหลือเจาพนักงาน ฝายปกครองและตํารวจ

4.1.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมรวมกัน

4.1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการกีฬาเพ่ือลดปญหาสังคม

4.1.4 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องรองทุกข

/5. ยุทธศาสตร...

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา คือ



5.1 แนวทางการพัฒนาระบบ การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค  และ สาธารณูปการ

5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการบริหารการจัดการ ดานบําบัดน้ําเสยี การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล การ
จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ

๓. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

1. ดานวัฒนธรรม

- จัดงานประเพณีใหยิ่งใหญและถูกตองตามวัฒนธรรม

- มีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง

- สงเสริมวัฒนธรรมการแตงกายของแตละเช้ือชาติ

2. ดานการทองเท่ียว

- กอสราง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแหลงทองเท่ียวเพ่ือบริการแกนักทองเท่ียว

- กอสรางอาคารท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว

- ฝกอบรมประชาชนใหมีความรูและสามารถเปนมัคคุเทศกของทองถ่ิน

- สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการใหบริการนักทองเท่ียว

3. ดานการศึกษา

- สงเสริม สนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนดี เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

- พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในชวง 4 ป

ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งทบทวนเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลวังกะ ไดใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา โดยไดจัดเวทีประชาคมและพิจารณานํา
โครงการท่ีประชาชนไดเสนอ มาจัดเรียงลําดับความสําคัญ เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในพ้ืนท่ี บูรณาการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือเปนจุดเช่ือมตอยุทธศาสตรพัฒนาของเทศบาลกับปญหาความตองการของประชาชนใน
เขตชุมชนท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนจะตองแกไขปญหาสนองความตองการตอนโยบายและพัฒนาศักยภาพของเมืองไปพรอมๆ
กัน มิใชแตจะเปนเพียงแผนท่ีแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนเพียงอยางเดียวเทานั้น  ดังนั้น จึงตองมีการวางกรอบในการพัฒนาให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดมแนวความคิดและการคาดการณในอนาคตจากผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิดูหลายๆดานของเมือง
ซึ่งเรียกวา “การกําหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาว”



1. จุดหมาย ไดแก ลักษณะของเมืองท่ีพึงประสงคจะใหเกิดข้ึนในอนาคต เชนเปนเมืองทองเท่ียว และเปนศูนยกลาง
การคา - การบริการระหวางชายแดนไทย - พมา

2. แนวทาง ไดแก วิถีทางการดําเนินงานหรือพัฒนาท่ีจะสงเสริมหรือสนองตอบใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน เชน เปน
เมืองทองเท่ียวและเปนศูนยกลางการคาระหวางชายแดนไทย - พมา แนวทางท่ีจะใหบรรลุจุดหมายไดแก

3. การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสถานบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว เปนตน ซึ่งการตอบสนองจุดหมาย
ดังกลาวจะประกอบดวยแนวทางเดียวหรือหลายแนวทางก็ได แนวทางเหลานั้นอาจอยูตางสาขาการพัฒนากันก็ได เพราะแนวทาง
ท้ังหลายจะนําไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไวแลวท้ังสิ้น

/4. การวางแผน...

๔. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตํ าบล วั งกะไดจัด ทํ าแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ การ พัฒนา และแผนพัฒนาทอง ถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป

เทศบาลตําบลวังกะ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559
และไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) รวม 630  โครงการ  และมีโครงการใน
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 124 โครงการ รวมจํานวนงบประมาณ  47,554,500.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรได
ดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ

8 1,524,000.-

2.ยุ ท ธศ าสต ร ก า ร พัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต  สั ง คม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอมเปนเมืองนาอยู

51 28,649,500.-

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

17 1,000,000.-



๕. นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลวังกะ

นายกเทศมนตรีตําบลวังกะ ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  โดยมีสาระสําคัญท่ีจะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาความเดือดรอนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ

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

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย
และความมั่นคง

18 2,140,000.-

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 30 24,241,000.-

รวม 124 47,554,500.-



สวนที่ ๓
การติดตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan

(www.dopa.go.th)
*******************************

ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว า ด ว ย ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น
พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 29 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท.0810.5/ว
2107 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2558 เรื่อง เรงรัดการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณานําเขาขอมูล
ในระบบ e-plan ไปใชในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29(3) นั้น

เ พ่ื อ ให เ ป น ไ ปต าม ร ะ เบี ยบกร ะทรว งมหาด ไทย  ว า ด ว ยก า ร จั ด ทํ า แผน พัฒนาของอ งค ก รปกครอง
สวนทองถ่ินและหนังสือสั่งการดังกลาว เทศบาลตําบลวังกะโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวัง
กะ จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดวยระบบ e-plan ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ปงบประมาณ พ.ศ.2562



สวนที่ 4
ผลการวิเคราะหการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลวังกะ ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชใน
การรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจาก
แ ผ น พั ฒ น า
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหวาง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖2) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

เทศบาลตําบลวังกะ ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆของทุกสวนราชการ
ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลวังกะ ดังนี้

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงาน
ทุกครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ประเด็นการประเมิน
มีการ

ดําเนินงาน

ไมมี

การดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 



4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแบบแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา



สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 

8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 

9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน



10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักของการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน



ประเด็นการประเมิน
มีการ

ดําเนินงาน

ไมมี

การดําเนินงาน

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังกะ



คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ (เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)

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

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.รายงานผลการดําเนินงาน

(1) เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2562 (ระหวางเดือนตุลาคม
2561 - กันยายน 2562)

เทศบาลตําบลวังกะ  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) (ปงบประมาณ 2562) รวม 124 โครงการ งบประมาณ 47,554,500.- บาท

มีโครงการพัฒนาท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ.2562 จํานวน 112 โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 43,326,420.- บาท  ในปงบประมาณ 2562 เทศบาลตําบลวังกะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการรวม 94 โครงการ จํานวนเงิน 29,953,607.77 บาท โดย
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรของปงบประมาณ 2562 โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้

ยุทธศาสตร

โครงการตามแผนพัฒนา

(พ.ศ.2562)
โครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
โครงการท่ีไดดําเนินการ

(รอบปงบประมาณ 2562)

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ

8 1,524,000.- 8 1,524,000.- 8 334,655.-

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  สังคม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอม
เปนเมือง
นาอยู

51 28,649,500.- 50 25,273,820.- 45 29,092,557.01

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

17 1,000,000.- 17 877,000.- 15 402,235.-

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
สงเสริมประชาธิปไตยและ
ความมั่นคง

18 2,140,000.- 18 2,310,000.- 16 1,207,095.76

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

30 24,241,000.- 19 13,341,600.- 10 4,917,065.-

รวม 124 47,554,500.- 112 43,326,420.- 94 29,953,607.77

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 2562

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได

ดําเนินการ

งบประมาณ

ท่ีไดรับ

งบประมาณ

ท่ีเบิกจาย

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาดวย

 - - 30,700.- 30,600.-



เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTV

รวม 30,700.- 30,600.-

สวนท่ี 4 : ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนุน -ไมมี-

สวนท่ี 5 : ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลําดับ วิเคราะหปญหาและอุปสรรค การปรบัปรุง/แกไข

1 แผนท่ีวางไวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณมโีครงการ ท่ีตั้งไวใน
แผนพัฒนาเปนจํานวนมาก

จัดใหมีการอบรมใหความรูการจัดทําแผนทุกป
และใหมีการบรรจุโครงการใหสอดคลองกับ
สถานะการคลังของทองถ่ิน

2 การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว บางครั้งอาจไมครบตาม
แผน หรืออาจมีความลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว

ควรดําเนินงานตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง

3 บุคลากรสวนใหญขาดความรู/ความเขาใจเรื่องแผน จึงไมเห็น
ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว

แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสู
เปาหมายท่ีตองการ ผูบริหารทุกระดับควรให
ความสําคัญและทําความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธ
ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ
ปญหา/อุปสรรค ท่ีสะทอนไปสูการบรรลุเปาหมาย
อยางจริงจัง

4 งบประมาณท่ีไดรับไมเหมาะสมและเพียงพอกับโครงการ ใชงบประมาณตามโครงการท่ีกําหนดข้ึนตาม
แผนปฏิบัติ

5 ระยะ เวลา ในการจั ด ทํ า โครงการ ท่ีกํ าหนดตามแผนปฏิบั ติ
ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตางๆของ
ทางราชการ เชน เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤติการณตางๆ

-หนวยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ
โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดท่ีกําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน

-หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรใหความรวมมือ
ในการรวมดําเนินโครงการท่ีจัดทําข้ึน



6 การรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานอ่ืนมีความลาชา ควรเรงรัดหนวยงานท่ีตองจัดสงขอมูลรายงานผล
การดําเนินงาน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
เพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปสรุปผลได

สรุปไดดังน้ี

โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ( เฉพาะป 2562 ) มีจํานวน 124 โครงการ

โครงการท่ีนําไปบรรจุไวในเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 มีจํานวน 112 โครงการ

คิดเปนรอยละ 90.32 จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการท่ีไดดําเนินการจริงในปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสท่ี 1 - 4) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 รวมมีจํานวน 94 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.92 ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบรุี

2.  วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน 25 ธันวาคม 2562

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
ท่ีปรากฏอยูในแผน

จํานวนโครงการ

ท่ีไดปฏิบัติ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 8 8

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอม 51 45



เปนเมืองนาอยู

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

17 15

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิประชาธิปไตยและความมั่นคง 18 16

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 30 10

รวม 124 94

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังกะในภาพรวม

ประเด็น (รายการ)
ระดับความพึงพอใจ

พอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจนอย

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

2. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

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



**เก็บขอมูลประชาชนเทศบาลตําบลวังกะ หมูท่ี 1-3 จํานวน 100 ชุด

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป

1. เพศ (1) ชาย  จํานวน  53 คน (2) หญิง  จํานวน 47 คน
2. อายุ (1) ต่ํากวา 20 ป จํานวน 11 คน (2) 20-30 ป จํานวน 29 คน

(3) 31-40 ป จํานวน 25 คน (4) 41-50 ป จํานวน 20 คน

(5) 51-60 ป จํานวน 9 คน (6) มากกวา 60 ป จํานวน 6 คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  จํานวน 28 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 42 คน

(3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 20 คน (4) ปรญิญาตรี จํานวน 7 คน

(5) สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จํานวน 9 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน

(3) คาขาย/ธุรกจิสวนตัว จํานวน 28 คน (4) รับจาง จํานวน 18 คน

(5) นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 9 คน (6) เกษตรกร จาํนวน 27 คน

(7) อ่ืนๆ (ระบุ)..... จํานวน 6 คน

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังกะ

1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด

ประเด็น

ความพึงพอใจของประชาชน (คน)

พอใจมาก

10 คะแนน

พอใจ

7 คะแนน

ไมพอใจ

4 คะแนน

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 17 72 11

2. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 21 71 8

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 81 3

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 14 79 7

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6 88 6

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 17 79 4

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7 83 10



8.มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 13 84 3

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 20 77 3

ภาพรวม 14.55% 79.33% 6.22%

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง ในเขตเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 100 คน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวัง
กะในภาพรวม  ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 14.55% มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 79.33% และไมมีความพึง
พอใจ คิดเปนรอยละ 6.22%

2. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

(1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 8

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนรับทราบ 8

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 8

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8



ภาพรวม 8.37

จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ความพอใจของผูเกี่ยวของจากภาพรวม จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปน
8.37 คะแนน

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

(2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 8

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนรับทราบ 9

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 9

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9

ภาพรวม 8.50

จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู ความพอใจของผูเกี่ยวของจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปน 8.50 คะแนน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(3) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนรับทราบ 8

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 8

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8

ภาพรวม 8.25

จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความพอใจของผูเกี่ยวของจากภาพรวม จากคะแนนเตม็
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปน 8.25 คะแนน

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง

(4) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนรับทราบ 8

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9



7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 9

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9

ภาพรวม 8.62

จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตร
การพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง ความพอใจของผูเกี่ยวของจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเปน 8.62 คะแนน

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

(5) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน )

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ / กิจกรรม 9

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนรับทราบ 9

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 8

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9

ภาพรวม 8.75

จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ความพอใจของผูเกี่ยวของจากภาพรวม จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ประชาชน
มีความพึงพอใจ คิดเปน 8.75 คะแนน

รายงานความเห็นและขอเสนอแนะ



จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ เทศบาลตําบลวังกะไดประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) จํานวนโครงการท้ังหมด 124 โครงการ สรุปไดดังนี้

-โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะป 2562) มีจํานวน  124 โครงการ

-โครงการท่ีนําไปบรรจุไวในเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2562 มีจํานวน  112 โครงการ

คิดเปนรอยละ 90.32 จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลวังกะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 112 โครงการ จํานวนเงิน  43,326,420.-บาท มีการจายเงิน จํานวน 84 โครงการ จํานวนเงิน
29,953,607.77 บาท

ขอรองเรียนและรองทุกขจากประชาชน

เทศบาลตําบลวังกะ ไมมีขอรองเรียนและความขัดแยงกับประชาชน มีเพียงขอรองทุกขท่ีตองการใหเทศบาลดําเนินการ
แกไขปญหา  เมื่อดําเนินการแกไขปญหาแลวประชาชนจะเกิดความพึงพอใจ แตหากปญหาท่ีเกิดข้ึนเทศบาลยังไมสามารถแกไข
ปญหาได ประชาชนก็จะยังเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไมพึงพอใจในท่ีสุด

ปญหาและอุปสรรคของเทศบาล

-ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาล มีดังน้ี

ปญหา

1) เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีในการติดตามยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
3) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค

1) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
-ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังน้ี

ปญหา

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

2) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม และ
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา

3) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
อุปสรรค

1) เทศบาลตําบลวังกะมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน
ไดท้ังหมด



2) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดาน บางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป
ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม

ขอเสนอแนะ

เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังกะ มีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลวัุตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว และ
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้

-การดําเนินงานของเทศบาล

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควนพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และใหมีความสอดคลองกัน

2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณ และคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน

3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหสามารถดําเนินการ
ไดในปงบประมาณนั้น

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ
ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการโอนตั้งจายเปนรายการใหม

-การบริการประชาชน

1) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา

2) ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมี
เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี

3) ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆผานทางหอกระจายขาวบอยครั้งและมากข้ึน

4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง ในการ
บริการของเทศบาล จากขอเสนอแนะดังกลาว หากเทศบาลตําบลวังกะสามารถดําเนินการไดจะสงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังกะ



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตําบลวังกะ

โดย
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตําบลวังกะ
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐)
๓.๔ วสิัยทัศน (๕) (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕) (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕) (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐



แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตําบลวังกะ
ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน
ท่ีได

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

๒๐
(๓)

๒๐
(๓)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒) (๒)

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห

(๒) (๒)

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒) (๒)

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒) (๒)

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒) (๒)



(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒) (๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ.

(๒) (๒)

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๓) (๓)

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน

(๓) (๓)

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

(๓) (๓)

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน

(๓) (๓)



(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๓) (๓)

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)

(๓) (๓)

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

๖๐
(๑๐)

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐

(๑๐) (๑๐)

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐

(๑๐) (๑๐)

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา

(๕) (๕)

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(๕) (๕)



๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕) (๕)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕) (๕)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว

(๕) (๕)

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

(๕) (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตําบลวังกะ

โดย
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตําบลวังกะ
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
(๕) (๕)

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๕) (๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(๕) (๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

คาดวาที่จะไดรับ
(๕) (๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕)
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘



แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตําบลวังกะ
ประเด็น

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๑๐ ๑๐

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐ ๑๐

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ

๑๐ ๑๐



ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพ้ินที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐ ๑๐



ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ
๕.๓ เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
๒๐ ป

๕.๕ เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต

๖๐
(๕)

๕๘
(๕)

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕) (๕)

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง

(๕) (๕)

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

(๕) (๕)

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ

(๕) (๕)



ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand
๔.๐

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕) (๕)

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน

(๕) (๕)

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕) (๕)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)

(๕) (๕)

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖)
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ



๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ

(๕) (๓)

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)

(๕) (๕)

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได

(๕) (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘

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



ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 12(3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมท้ังดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมท้ังรายงาน
ผลเสนอความเห็น ท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป นั้น

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล วั ง ก ะ  จึ ง ข อ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น
(พ.ศ.2561 -2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสามารถขอดูรายละเอียดไดท่ี งานวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล
และในเว็บไซต www.wangka.go.th จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62

(นายปกรณ  นอยเกตุ)

นายกเทศมนตรตีําบลวังกะ



ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62

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

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดาํเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง
มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญตัิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 “(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
ป ร ะ ช า ชน ใ น ท อ ง ถ่ิ น ท ร า บ ใ น ท่ี เ ป ด เ ผ ย ภ า ย ใ น สิ บ ห า วั นนั บ แ ต วั น ท่ี ผู บ ริ ห า รท อ ง ถ่ิ น เ สน อ ผ ลก า รติ ด ต าม
และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป”

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวด 14 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2561 ขอ 13(5) เทศบาลตําบลวังกะ จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลวังกะ
ดังนี้

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลวังกะ
“เปนองคกรท่ีมีมาตรฐานทางวัฒนธรรม การทองเท่ียว และการศึกษา”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตําบลวังกะ มดีังนี้
1. ดานวัฒนธรรม

-สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกเช้ือชาติ

-สงเสรมิเอกลักษณของชุมชน

-มุงเนนเยาวชนมีสวนรวมและสืบสานวัฒนธรรมของทองถ่ิน

2. ดานการทองเท่ียว

-พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหครอบคลุมท่ัวถึง

-สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม

-สงเสรมิธุรกิจทองเท่ียวในชุมชน



-มีแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนระบบภายใตการบริหารจัดการท่ีดี

3. ดานการศึกษา

-สงเสรมิดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ

-สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

-สงเสรมิการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรยีนรูท้ังในระบบและนอกระบบ

-สงเสรมิการพัฒนาอาชีพใหความรูแกประชาชนและชุมชน

ค. ยุทธศาสตร  เทศบาลตําบลวังกะไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา (กลยุทธ)  จํานวน 5
ยุทธศาสตร  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร ดานการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มีกลยุทธการพัฒนา คือ
1.1 การจัดทําแผนพัฒนา

1.2 สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเท่ียว

1.3 การพัฒนา อนุรักษ ปรับปรุง ฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียวเดิม

1.4 การพัฒนาการทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใหมๆ

1.5 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว

1.6 สงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว

2. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอม เปนเมืองนาอยู
มีกลยุทธการพัฒนา คือ

2.1 ดานการศึกษา

2.1.1 การพัฒนาสงเสริมสนับสนนุการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบ และนอก

ระบบ  ตลอดจนใหมีการเรยีนรูตลอดชีวิต

2.1.2 การพัฒนาอาชีพใหความรูกบัประชาชนและชุมชน

2.1.3 การพัฒนาสนับสนุนการจดัทําแผนรองรับการถายโอน

2.1.4 การพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรยีนรูสูประชาชน เพ่ือปูรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเตรียมสังคมสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน

2.2 ดานสุขภาวะ

2.2.1 การพัฒนาสงเสริมสนับสนนุงานสาธารณสุข เชน การกําจดัลกูน้ํายุงลาย วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา



2.2.2 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนสวัสดภิาพและสวัสดิการแบบองครวมแกผูสูงอายุ ผูพิการ

ผูปวยเอดส กลุมเด็ก กลุมเยาวชน และกลุมผูดอยโอกาส

2.2.3 การพัฒนาสงเสริมสนับสนนุสวัสดิการชุมชน

2.2.4 การพัฒนาสงเสริมสนับสนนุการสรางแกนนําสุขภาวะ

2.3 ดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

2.3.1 การพัฒนาสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมในสังคมอยางยั่งยืน

2.3.2 การพัฒนาอนุรักษ สงเสริม ฟนฟูและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

2.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติ

2.4.1 การพัฒนาสงเสริมและอนรุักษการปลูกตนไมยืนตน

2.4.2 การพัฒนาสงเสริมและปรบัปรุงภูมิทัศนในชุมชน

3. ยุทธศาสตร ดานการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกลยุทธการพัฒนา คือ

3.1 การสงเสรมิ สนับสนุนการดาํเนินงานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

3.2 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกิจขององคกร

3.3 การบริหารองคกรใหมีประสทิธิภาพและเกดิความคุมคา

3.4 การเรงรัดการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ สูการปฏิบัตโิดยแทจริง

3.5 อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

4. ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง มีกลยุทธการพัฒนา คือ

4.1 การพัฒนาสรางเครือขายอาสาสมัครปองกันชวยเหลือพนักงานฝายปกครองและตํารวจ

4.2 การพัฒนาสรางจิตสาํนึกใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมสวน  รวมกัน

4.3 การพัฒนาสงเสริมการกีฬาเพ่ือลดปญหาสังคม

4.4 การพัฒนาจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องรองทุกข

5. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีกลยุทธการพัฒนา คือ

5.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

5.2 การพัฒนาสงเสริมการบรหิารจัดการ ดานบําบัดน้าํเสยี การกําจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ



ง. การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลวังกะไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-

2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ี
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป

เทศบาลตําบลวังกะ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559
และไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) รวม 630 โครงการ  และมีโครงการใน
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 124 โครงการ รวมจํานวนงบประมาณ  47,554,500.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรได
ดังนี้

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลวังกะ

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ

8 1,524,000.-

2.ยุ ท ธศ าสต ร ก า ร พัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต  สั ง คม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอมเปนเมืองนาอยู

51 28,649,500.-

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

17 1,000,000.-

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย
และความมั่นคง

18 2,140,000.-

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 30 24,241,000.-

รวม 124 47,554,500.-
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ผูบริหารเทศบาลตําบลวังกะไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 โดยมีโครงการบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 112 โครงการ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน 43,326,420.- บาท สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ

8 1,524,000.-

2.ยุ ท ธศ าสต ร ก า ร พัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต  สั ง คม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอมเปนเมืองนาอยู

50 25,273,820.-

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

17 877,000.-

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย
และความมั่นคง

18 2,310,000.-

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 19 13,341,600.-

รวม 112 43,326,420.-



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลวังกะ

ชื่อโครงการ งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1.โครงการจดังานวันข้ึนปใหม 50,000.00

2.โครงการจดัทําสื่อ เผยแพร ประชาสัมพันธการทองเท่ียวรองรับทองถ่ิน 4.0 ในอําเภอ
สังขละบรุี

100,000.00

3.โครงการอบรมมัคคเุทศกทองถ่ิน 50,000.00

4.โครงการอบรมใหบริการการทองเท่ียว 300,000.00

5.โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว (ถนนคนเดินสังขละบุรี) 500,000.00

6.โครงการสงเสรมิพัฒนาการทองเท่ียวถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ 500,000.00

7.โครงการตั้งจุดตรวจวันปใหมและจุดบริการ 12,000.00

8.โครงการจดุตรวจวันสงกรานตและจุดบริการ 12,000.00

รวม 1,524,000.00

2.ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

9.โครงการเทศบาลนาอยู 10,000.00

10.โครงการอบรมศึกษาดูงานของครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล และ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเลก็

200,000.00



11.โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง 12,000.00

12.โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00

13.โครงการโตไปไมโกง 4,000.00

14.โครงการรักษสิ่งแวดลอม 4,000.00

15.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

-เงินอุดหนุนสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอนของ ศพด. (รายหัว)

(คาจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/ป)

510,000.00

16.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.

1) คาหนังสือเรยีน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)

2) คาอุปกรณการเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)

3) คาเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ป)

4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ป)

339,000.00

17.โครงการวิทยาศาสตรนารู 1,000.00

18.โครงการศึกษาเสรมิประสบการณเด็กเล็ก 4,000.00

19.โครงการคดัแยกขยะ 2,000.00

20.โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน 2,000.00

21.โครงการหนูนอยรอบรู 1,000.00

22.โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯสงเสริมไอโอดีน 20,000.00

23.โครงการสายใยรักจากลูกถึงแมสําหรับ ศพด. 6,000.00

24.โครงการสงเสริมศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม 1,000.00

25.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน 2,500.00

26.โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ (กีฬา ศพด.) 30,000.00

27.โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 40,000.00

28.อุดหนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน 195,000.00



29.อุดหนุนโครงการดานการปองกันยาเสพตดิ 3 โรงเรยีน 15,000.00

30.อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลวังกะ จํานวน
2 ศูนย

1,470,000.00

31.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) (ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี/ร.ร.วัดวังกวิเวการาม)

10,652,000.00

32.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล 5,677,720.00

33.โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯ 400,000.00

34.โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล 100,000.00

35.โครงการจติอาสารักษสังขละบรุี 10,000.00

36.โครงการศูนยเรียนรูภมูิปญญาทองถ่ิน 50,000.00

37.โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
และศึกษาดูงาน

450,000.00

38.โครงการสนับสนุนพัฒนาและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 100,000.00

39.โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาลตาํบลวังกะ 20,000.00

40.โครงการสงเคราะหผูสูงวัย ใสใจผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพ่ึง 10,000.00

41.โครงการปองกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล 60,000.00

42.โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก 100,000.00

43.โครงการอบรมใหความรูดานสขุาภิบาลแกผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาล 60,000.00

44.โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน (3 ชุมชน) 60,000.00

45.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี

60,000.00

46.โครงการฝกอบรมเด็กเยาวชน ประชาชน เพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอม 30,000.00

47.โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเท่ียว(ประเพณลีอย
กระทง)

100,000.00

48.โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเท่ียว(ประเพณี
สงกรานต)

200,000.00

49.โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมตามประเพณี ผูกขอมือเดือนเกา 30,000.00



50.โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห 30,000.00

51.โครงการแตงกายประจาํถ่ินทุกวันศุกร 5,000.00

52.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา (วันวิสาขบูชา) 5,000.00

53.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา (วันมาฆบูชา) 5,000.00

54.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา(วันอาสาฬหบูชา) 5,000.00

55.เบี้ยยังชีพผูตดิเอดสในเขตเทศบาล 12,000.00

56.โครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช) 150,000.00

57.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล 2,793,600.00

58.เบี้ยยังชีพผูพิการในเขตเทศบาล 1,200,000.00

รวม 25,273,820.00

3.ยุทธศาสตร พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

59.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 100,000.00

60.โครงการจดัอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 20,000.00

61.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน เทศบาลตําบลวังกะ

500,000.00

62.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 10,000.00

63.โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน

30,000.00

64.โครงการอบรมใหความรูทางดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม พนักงานเทศบาลตําบลวังกะ 20,000.00

65.โครงการศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 10,000.00

66.โครงการอบรมใหความรูตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 20,000.00

67.โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 5,000.00

68.โครงการพนักงานดีเดน 2,000.00

69.โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอําเภอ (สถานท่ีกลาง) อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

30,000.00

70.โครงการจัดเก็บขอมลูความจาํเปนพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20,000.00



71.โครงการจดัทําประชาคมและแผนชุมชน เทศบาลตาํบลวังกะ 10,000.00

72.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดานสวัสดิการและสังคม นอก
สถานท่ี

10,000.00

73.โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 30,000.00

74.อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกจิของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 20,000.00

75.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระนเรศวรมหาราช 40,000.00.

รวม 877,000.00

4.ยุทธศาสตร การสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง

76.จัดการเลือกตั้ง สส. การเลือกตั้ง สว. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล

วังกะและสมาชิกเทศบาลตําบลวังกะและการลงประชามตริางรัฐธรรมนูญ

300,000.00

77.โครงการอบรมใหความรูเครือขายตอตานการปองกันการทุจรติคอรรัปช่ัน 100,000.00

78.โครงการศูนยเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 10,000.00

79.โครงการศูนยเรียนรูการเมืองการปกครองทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง การทองเท่ียวและ
วัฒนธรรม

10,000.00

80.โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบล
วังกะ

200,000.00

81.โครงการเครือขายปองกันภัยเทศบาลตําบลวังกะ 10,000.00

82.โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 35,000.00

83.โครงการปองกันภัยพิบตัิ 50,000.00

84.โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม วันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

400,000.00

85.โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง

50,000.00

86.โครงการจดังานวันรัฐพิธี และราชพิธี 500,000.00

87.โครงการปองกันสถาบันสําคัญของชาติ และสงเสริมความสมานฉันท 100,000.00



88.โครงการวันปยมหาราช 5,000.00

89.โครงการแขงขันกีฬาพ้ืนบานเฉลิมพระเกียรติ 30,000.00

90.โครงการจดักิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

100,000.00

91.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสานสมัพันธ 80,000.00

92.โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพตดิ เทศบาลตําบลวังกะ 300,000.00

93.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส 30,000.00

รวม 2,310,000.00

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

94.กอสรางเสาสงวิทยุความสูงไมเกิน 30 เมตร 180,000.00

95.โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาเมรเุผาศพวัดวังกวิเวการาม หมูท่ี 2 บานวังกะ 2,000,000.00

96.โครงการซอมแซมฝารางระบายน้ําในเขตเทศบาล 500,000.00

97.โครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลพรอมลูว่ิง หมูท่ี 3 ตําบลหนองลู 3,000,000.00

98.โครงการกอสรางลานกีฬา หมูท่ี 2 บานวังกะ (ดงสัก)

(สนามเซปคตะกรอ)

300,000.00

99.โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟา ตลาดสดเทศบาล 1,900,000.00

100.โครงการปรับปรุงโครงหลังคาพรอมเปลี่ยนหลังคาฝาเพดานและระบบไฟฟาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลวังกะ

1,900,000.00

101.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คุม 24 แยกซายมือ หมูท่ี 2 490,000.00

102.โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวมสาธารณะ

(บริเวณสวนสาธารณะ 60 พรรษา)

1,250,000.00

103.ตดิตั้งปายศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลวังกะ 100,000.00

104.ตดิตั้งปรับปรุงหลังคากันสาดหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00

105.โครงการตดิตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดชมทิวทัศนเทศบาลตาํบลวังกะและสะพาน
ซองกาเรีย

500,000.00

106.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู พรอมบอดักขยะและบอดักไขมัน 171,600.00
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งบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคมฐานความรูและ
ส่ิงแวดลอมเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
สงเสริมประชาธิปไตยและความ
ม่ันคง

ยุทธสาสตรการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน

แผนภูมิแสดงงบประมาณในเทศบัญญตัิงบประมาณของเทศบาลตําบลวังกะ

25,273,820

13,341,600

107.โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลวังกะ 500,000.00

108.โครงการสรางขยะใหมีมลูคาและความรูเรื่องการกําจัดขยะในครัวเรือน 10,000.00

109.โครงการหนาบานนามอง 50,000.00

110.โครงการชุมชนปลอดขยะและรณรงคลดภาวะโลกรอน 250,000.00

111.โครงการสงเสริมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบําบดัน้ําเสียในชุมชน

และสถานประกอบการ

10,000.00

112.โครงการกอสรางอาคารธนาคารขยะ (กอสรางดานหลัง ผสอ.) 200,000.00

รวม 13,341,600.00

รวมท้ังสิ้น 43,326,420.00



2,310,000

1,524,000              877,000

ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลตําบลวังกะ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ

หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 112 โครงการ  จํานวนเงิน 44,532,230.- บาท  มีการเบิกจายเงินจํานวน 84 โครงการ
จํานวนเงิน 29,942,952.77 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
ฐานความรูและสิ่งแวดลอมเปนเมืองนาอยู

3 .ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยและความมั่นคง

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

8

50
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19

334,655.00

25,273,820.00

877,000.00

2,310,000.00

13,341,600.00

8

45

15

16

10

334,655.00

24,453,820.00

402,235.00

1,207,095.76

4,917,065.00

รวม 112 43,326,420.00 94 29,953,607.77



รายละเอียดโครงการท่ีไดปฏิบัติแยกตามกลุมยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

การเบิกจาย
งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1.โครงการจดังานวันข้ึนปใหม 50,000.00 21,080.00

2.โครงการจดัทําสื่อ เผยแพร ประชาสัมพันธการทองเท่ียวรองรับทองถ่ิน 4.0 ใน
อําเภอสังขละบุรี

100,000.00 78,800.00

3.โครงการอบรมมัคคเุทศกทองถ่ิน 50,000.00 7,450.00

4.โครงการอบรมใหบริการการทองเท่ียว 300,000.00 97,750.00

5.โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว (ถนนคนเดินสังขละบุรี) 500,000.00 104,900.00

6.โครงการสงเสรมิพัฒนาการทองเท่ียวถนนสายวัฒนธรรม

ชาวไทย-รามัญ

500,000.00 19,600.00

7.โครงการตั้งจุดตรวจวันปใหมและจุดบริการ 12,000.00 2,950.00

8.โครงการจดุตรวจวันสงกรานตและจุดบริการ 12,000.00 2,125.00

รวม 8 โครงการ 1,524,000.00 334,655.00

2.ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

9.โครงการเทศบาลนาอยู 10,000.00 450.00

10.โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง 12,000.00 4,900.00

11.โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00 10,660.00

12.โครงการโตไปไมโกง 4,000.00 2,750.00

13.โครงการรักษสิ่งแวดลอม 4,000.00 2,550.00

14.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

-เงินอุดหนุนสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอนของ ศพด. (รายหัว)

(คาจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/ป)

510,000.00 523,600.00



15.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.

1) คาหนังสือเรยีน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)

2) คาอุปกรณการเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)

3) คาเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ป)

4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ป)

339,000.00 234,870.00

16.โครงการวิทยาศาสตรนารู 1,000.00 0.00

17.โครงการศึกษาเสรมิประสบการณเด็กเล็ก 4,000.00 3,990.00

18.โครงการคดัแยกขยะ 2,000.00 0.00

19.โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน 2,000.00 220.00

20.โครงการหนูนอยรอบรู 1,000.00 1,000.00

21.โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯสงเสริมไอโอดีน 20,000.00 13,910.00

22.โครงการสายใยรักจากลูกถึงแมสําหรับ ศพด. 6,000.00 0.00

23.โครงการสงเสริมศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม 1,000.00 450.00

24.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน 2,500.00 2,425.00

25.โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ (กีฬา ศพด.) 30,000.00 11,360.00

26.โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 40,000.00 4,875.00

27.อุดหนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน 195,000.00 195,000.00

28.อุดหนุนโครงการดานการปองกันยาเสพตดิ 3 โรงเรยีน 15,000.00 15,000.00

29.อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ทต.วังกะ 1,470,000.00 1,199,340.00

30.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) (ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี/ร.ร.วัดวังกวิเวการาม)

10,652,000.00 10,632,700.00

31.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล 5,677,720.00 5,665,042.01

32.โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล 100,000.00 40,818.00

33.โครงการจติอาสารักษสังขละบรุี 10,000.00 7,390.00



34.โครงการศูนยเรียนรูภมูิปญญาทองถ่ิน 50,000.00 14,378.00

35.โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสและ
ศึกษาดูงาน

450,000.00 463,560.00

36.โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุเทศบาลตาํบลวังกะ 20,000.00 0.00

37.โครงการสงเคราะหผูสูงวัย ใสใจผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพ่ึง 10,000.00 4,350.00

38.โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก 100,000.00 82,450.00

39.โครงการอบรมใหความรูดานสขุาภิบาลแกผูประกอบการคาในตลาดสด
เทศบาล

60,000.00 18,665.00

40.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี

60,000.00 50,400.00

41.โครงการฝกอบรมเด็กเยาวชน ประชาชน เพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอม 30,000.00 17,135.00

42.โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเท่ียว(ประเพณี
ลอยกระทง)

100,000.00 72,745.00

43.โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเท่ียว(ประเพณี
สงกรานต)

200,000.00 37,101.00

44.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเพณี ผูกขอมือเดือนเกา 30,000.00 21,810.00

45.โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมตามประเพณีลอยเรือ
สะเดาะเคราะห

30,000.00 30,000.00

46.โครงการแตงกายประจาํถ่ินทุกวันศุกร 5,000.00 1,980.00

47.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา (วันวิสาขบูชา) 5,000.00 0.00

48.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา (วันมาฆบูชา) 5,000.00 373.00

49.โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนา(วันอาสาฬหบูชา) 5,000.00 0.00

50.เบี้ยยังชีพผูตดิเอดสในเขตเทศบาล 12,000.00 12,000.00

51.โครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช) 150,000.00 133,110.00

52.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล 2,793,600.00 2,587,200.00

53.เบี้ยยังชีพผูพิการในเขตเทศบาล 1,200,000.00 972,000.00



รวม 45 โครงการ 24,453,820.00 23,092,557.01

3.ยุทธศาสตร พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

54.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 100,000.00 95,860.00

55.โครงการจดัอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 20,000.00 5,450.00

56.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน เทศบาลตําบลวังกะ

500,000.00 237,125.00

57.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 10,000.00 0.00

58.โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน

30,000.00 8,610.00

59.โครงการอบรมใหความรูทางดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม พนักงานเทศบาล
ตําบลวังกะ

20,000.00 10,610.00

60.โครงการศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 10,000.00 5,150.00

61.โครงการอบรมใหความรูตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 20,000.00 5,400.00

62.โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 5,000.00 3,250.00

63.โครงการพนักงานดีเดน 2,000.00 720.00

64.โครงการจัดเก็บขอมลูความจาํเปนพ้ืนฐานของ อปท. 20,000.00 0.00

65.โครงการจดัทําประชาคมและแผนชุมชน เทศบาลตาํบลวังกะ 10,000.00 680.00

66.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดานสวัสดิการและสังคม
นอกสถานท่ี

10,000.00 0.00

67.โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 30,000.00 9,380.00

68.อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกจิของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 20,000.00 20,000.00

รวม  15  โครงการ 807,000.00 402,235.00

4.ยุทธศาสตร การสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง

69.โครงการอบรมใหความรูเครือขายตอตานการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 100,000.00 47,330.00

70.โครงการศูนยเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 10,000.00 0.00



71.โครงการศูนยเรียนรูการเมืองการปกครองทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง การ
ทองเท่ียวและวัฒนธรรม

10,000.00 5,750.00

72.โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตาํบลวังกะ

200,000.00 140,590.41

73.โครงการเครือขายปองกันภัยเทศบาลตําบลวังกะ 10,000.00 8,100.00

74.โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 35,000.00 1,350.00

75.โครงการปองกันภัยพิบตัิ 50,000.00 23,650.00

76.โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม วันเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

400,000.00 25,260.00

77.โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

50,000.00 35,915.00

78.โครงการจดังานวันรัฐพิธี และราชพิธี 500,000.00 648,817.35

79.โครงการปองกันสถาบันสําคัญของชาติ และสงเสริมความสมานฉันท 100,000.00 71,000.00

80.โครงการวันปยมหาราช 5,000.00 1,000.00

81.โครงการจัดกจิกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

100,000.00 1,900.00

82.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสานสมัพันธ 80,000.00 80,000.00

83.โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพตดิ เทศบาลตําบลวังกะ 300,000.00 103,573.00

84.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส 30,000.00 12,860.00

รวม  16 โครงการ 1,980,000.00 1,207,095.76

5.ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

85.โครงการกอสรางลานกีฬา ม.2 บานวังกะ (ดงสัก)

(สนามเซปคตะกรอ)

300,000.00 287,000.00

86.โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟา ตลาดสด
เทศบาล

1,900,000.00 1,900,000.00



สรุปไดดังน้ี

โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะป 2562) มีจํานวน 124 โครงการ

โครงการท่ีนําไปบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 มีจํานวน 112 โครงการ

คิดเปนรอยละ  90.32 จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการท่ีไดดําเนินการจริงในปงบประมาณ 2562 (นํามาจากระบบขอมูลสารสนเทศ e-Plan)

มีจํานวน 93 โครงการ

คิดเปนรอยละ 83.04 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562

ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆท่ีเกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือ
ข อ เ ส น อ แ น ะ   ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล วั ง ก ะ ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม
ได ท่ี เทศบาลตํ าบล วั งกะ   หรื อแจ งผ านผู บริหาร เทศบาลตํ าบล วั งกะ   เ พ่ือจะ ได พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

(นายปกรณ นอยเกตุ)

87.โครงการปรับปรุงโครงหลังคาพรอมเปลีย่นหลังคาฝาเพดานและระบบไฟฟา
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลวังกะ

1,900,000.00 1,660,000.00

88.โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คุม 24 แยกซายมือ หมูท่ี 2 490,000.00 490,000.00

89.ติดตั้งปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ 100,000.00 100,000.00

90.โครงการกอสรางรางระบายน้าํรูปตัวยู พรอมบอดักขยะและบอดักไขมัน 171,600.00 171,600.00

91.โครงการสรางขยะใหมีมลูคาและความรูเรื่องการกําจัดขยะในครวัเรือน 10,000.00 1,205.00

92.โครงการหนาบานนามอง 50,000.00 12,450.00

93.โครงการชุมชนปลอดขยะและรณรงคลดภาวะโลกรอน 250,000.00 94,810.00

94.โครงการกอสรางอาคารธนาคารขยะ (กอสรางดานหลัง ผสอ.) 200,000.00 200,000.00

รวม 9 โครงการ 3,471,600.00 3,017,065.00

รวมท้ังสิ้น 93 โครงการ 32,236,420.00 28,053,607.77



นายกเทศมนตรีตําบลวังกะ

ประมวลภาพผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆของเทศบาลตําบลวงักะ
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

โครงการจดังานวันข้ึนปใหม

โครงการอบรมมัคคเุทศกทองถ่ิน

โครงการตั้งจุดตรวจวันปใหมและจุดบริการ

โครงการตั้งจุดตรวจวันสงกรานตและจุดบริการ

โครงการอบรมใหบริการการทองเท่ียว



โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว (ถนนคนเดินสังขละบุรี)

โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรูและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู

โครงการศึกษาเสริมประสบการณเด็กเล็ก



โครงการสงเสริมการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธเด็กและเยาวชน

โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง

โครงการสงเสริมศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการโตไปไมโกง

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ

โครงการหนูนอยรอบรู



โครงการพัฒนากิจกรรมผูเรียน สาํหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสําหรบัผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสและศึกษาดูงาน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

โครงการอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลแกผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาล



โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามประเพณี ผูกขอมือเดือนเกา

โครงการจติอาสารักษสังขละบุรี

โครงการสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมตามประเพณลีอยเรือสะเดาะเคราะห

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอม

โครงการแตงกายประจําถ่ินทุกวันศุกร



โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแมสําหรับ ศพด.

โครงการเทศบาลนาอยู

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอบรมใหความรูทางดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม พนักงานสวนทองถ่ินเทศบาล

โครงการสงเคราะหผูสูงวัย ใสใจผูดอยโอกาสและคนไรท่ีพ่ึง



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดานสวัสดิการและสังคม นอกสถานท่ี

โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี

โครงการจดัทําประชาคมและแผนชุมชน เทศบาลตําบลวังกะ

โครงการจดัอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจดัซื้อจัดจางและประชาชน

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนกังาน เทศบาลตําบลวังกะ



โครงการอบรมใหความรูดานระเบยีบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถ่ิน

โครงการพนักงานดีเดนในเทศบาล

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสในเขตเทศบาล



ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง

โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม



โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

โครงการจดังานวันรัฐพิธี และราชพิธี

โครงการจัดงานพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธ์ิและปลุกเสกน้ําพระพุทธมนตจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562

โครงการอบรมใหความรูเครือขายตอตานการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน

โครงการศูนยเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน



โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร.เทศบาลตําบลวังกะ

โครงการเครือขายปองกันภัยเทศบาลตําบลวังกะ

โครงการปองกันภัยพิบตัิ

โครงการจดัการแขงขันกีฬาชุมชนสานสมัพันธ

โครงการจดัการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพตดิ เทศบาลตําบลวังกะ



ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการสรางขยะใหมีมลูคาและใหความรูการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

โครงการชุมชนปลอดขยะและรณรงคลดภาวะโลกรอน

โครงการหนาบานนามอง



รวมท้ัง การดําเนินงานดานตางๆอันเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ.2562 ซึ่งไมปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล ฯ อาทิ เชน

ภารกิจดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ภารกิจ งานดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม



ภารกิจ งานการบํารุงรักษาไฟฟาสองสวาง

ภารกิจ งานเทศพาณิชย (กิจการประปาเทศบาล)


