ประกาศเทศบาลตาบลท่าสุด
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)
******************************************
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลท่าสุด ที่ 255/2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลท่ า สุ ด โ ดย มี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด จึงได้จัดทา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือน :
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด เป็นไปตามระเบียบฯ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตาบลท่าสุด
เพื่อให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 เทศบาล
ตาบลท่าสุ ด จึ งขอประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) มาให้ทราบโดยทั่วกัน และ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tasud.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ปวงน้อย)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด

คำนำ
ตามคาสั่ งเทศบาลตาบลท่าสุด ที่ 255/2559 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด โดยมีอานาจหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าสุด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ ง ถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่ เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวันนั บแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ นดัง กล่ าวและต้องปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด จึงได้จัดทา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือน : รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด เป็นไปตามระเบียบฯ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตาบล
ท่าสุด

******************************
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ 5 ประการคือ
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
6) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับ
อนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการ
ดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดี
แล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ต้นทุน ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้ าหมายของโครงการต่างๆ การระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญ

2
กับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบั ติ
อย่ างไรก็ตามในความเป็ น จริงแล้ ว ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ล ะโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตาม
ประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจานวนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ
ของหน่ วยงานหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ า ยได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก็ ต าม หรื อ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลท่าสุด จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลท่าสุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 13 และข้อ 14 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ คือ
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด จึงได้ดาเนินการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือน (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กาหนดไว้ใ นรู ป แบบของแผนนั้ น ด าเนิ น การบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ จ ริง หรือ ไม่ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนหรื อผู้ ที่มีส่ ว นได้เสี ย ทุกฝ่ายหรื อไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิ ด
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ ผลการทางาน เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ,การประเมินปัจจัย
นาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ,การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบั ติ ,การประเมินผลิต
นโยบาย ,การประเมินผลลัพธ์นโยบาย และการประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย , ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ,แผนพัฒนาสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทา หรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือประชาชน
ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ,สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ,ประชาชนในพื้นที่ , องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม , องค์กรเอกชน ,หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี
แล้ ว การน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปสู่ ก ารจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี , งบประมารรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ,
การจ่ายขาดเงินสะสม, งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่ ว ยงานคลั ง รวบรวมรายงานการเงิ น และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
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1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องให้ ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพั ฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการ
ปรั บปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรั บ ให้ มั่ น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ าย เมื่อมีโ อกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิดประโยชน์ เพื่อ
ดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุง และเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติด ตามแลประเมิ น ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ด าเนิ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จ าก
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวัน นับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ ทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)
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ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติตตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดย
อย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
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5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลท่าสุ ด ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้
 หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน ที่ 10 ตุ ล าคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1 กรอบเวลำ ควำมสอดคล้อง ควำมพอเพียง ควำมก้ำวหน้ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ผลลัพธ์และผลผลิต กำรประเมินผลกระทบ กำรประเมินผลกระบวนกำร มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลำ
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ควำมสอดคล้อง
มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้า วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(3) ควำมพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น
(4) ควำมก้ำวหน้ำ
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะ มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
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2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อ ยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็ นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน
อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอในการดารงชีวิต
5) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลง และถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเสียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
6) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไทย
(5) ประสิทธิภำพ
ติดตามและประเมิน โครงการที่ดาเนินการ ว่า สามารถดาเนินการได้บ รรลุ วัตถุประสงค์ หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่
(6) ประสิทธิผล
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง การพัฒนา
ท้องถิ่น
(8) กำรประเมินผลกระทบ กำรประเมินผลกระบวนกำร
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชน และสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ประเมินผลกระบวนการ การดาเนินงานโครงการ กระบวนการมีความเหมาะสม ถูกต้อง
5.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตาบล และอาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น มีหมู่บ้าน
ที่ บ างส่ ว น และหรื อ ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
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(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบู รณาการร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการติดตาม และประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่แห่ ง คุณค่าภายในท้องถิ่น การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในตามสายงาน เป็นการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลตำบลท่ำสุด
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
5.4 ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
5.5 สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.7 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน ผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มติ ด ตำมและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น)
(3) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
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สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นราย
ไตรมาส และรายหกเดือนได้ ดังนี้
3.1) ระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561
(4) เครื่องมือ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้ อมูล เชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่า และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เช่น แบบวัด
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(5) กรรมวิธี
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
6.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ นามาวิ เคราะห์ปัญหา สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(2) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดาเนินโครงการ
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7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ดังนี้
การติ ด ตามและประเมิ น ผล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้
แนวทางการพิจ ารณาการติด ตามและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร์เ พื่อความสอดคล้ อ งแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รั บผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบติ
เป็นต้น
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4) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูล ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบั ติบ รรลุ วัตถุป ระสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่ อให้การนาโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ
8) การประเมิน จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ม ใหม่ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่น ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่ สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของ
สังคม ควรจะยุ ติโครงการเสี ย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโ ครงการที่ มีลักษณะแข่ง ขันกัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกเสีย
9. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำสุด ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายพิรุนห์ คาวัง
นายตา กันทา
นายตั๋น สุวรรณภา
นายบุญชม ชาวลี้แสน
นายบุญมา ต๊ะคาปัน
นายสุกิจ พินิจ
นายสมศักดิ์ สุวรรณ

8) นางนงค์นุช ดอนชัย
9) นายอัฐพงศ์ คายัน
10) นายแก้ว อารีย์
11) นายวิรัตน์ ฟองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าผาตอง
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและ
กรรมการ

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาดังที่กล่าวมา มีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เนื่ องด้ว ยในการจั ดทาแผนพัฒ นาจะต้องสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่ว มของประชาชน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิ ทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) สรุปย่อได้ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้ าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เ ป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกั นทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้ องกัน ภัย คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริ มสร้ างความมั่น คงของสถาบัน หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนิน ชีวิตและการดาเนิ นธุร กิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
ของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูน ย์กลางความเจริ ญ จัดระบบผังเมืองที่ มีประสิ ทธิภ าพและมีส่ว นร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
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(5) การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
4. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

19
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
5. นโยบายของรัฐบาล
5.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
5.1.1. ยุทธศาสตร์หลัก
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้
เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
5.1.2. การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้
กาหนดประเด็นที่เห็นควรดาเนินการ จานวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
6) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
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7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
12) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16) การบริหารจัดการขยะและชองเสียอันตราย
17)การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.2 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แบ่งแยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นสานึกหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้ก้าวหน้ามั่งคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ จึงมี แนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือร่ วมใจของรัฐ และประชาสั งคม เพื่อร่ว มแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่ อนการพัฒ นาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่าประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน ที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทย ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”
5.3 การพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ตามอานาจหน้าที่
5.3.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นาข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้าในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ดาเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น
โดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใดและจาเป็นต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกาหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี
2) งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อ
ป้องกันน้าท่วมในฤดูน้าหลากและการขาดน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สารวจ
ข้อมูลแหล่งน้าโดยระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนา
สามปี ตลอดจนสารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า สภาพเครื่องสูบ
น้า สถานีสูบน้า คลองส่งน้า หากจาเป็นต้องซ่อมแซมให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและ
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แหล่งน้ า เพื่อป้องกันการดาเนินการในพื้นที่ซ้าซ้อน และเตรียมความพร้อมในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางสานักงบประมาณ)
3) งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ควรนาผังเมื อง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน
5.3.2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1) งานด้านส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสาคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสาหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทา ควรส่งเสริ มให้เกิดอาชีพ
รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีงานทาเพื่อให้สามารถดารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้า
โดยให้ความสาคัญกับข้อมูลของการทานา เช่น จานวนครัวเรือน จานวนไร่ ผลผลิต
ต้นทุนการผลิต เป็นต้ น ข้อมูลแหล่งน้า เช่น แหล่งน้าเขตชลประทาน แหล่งน้านอก
เขตชลประทาน ปริมาณน้าฝน การนาไปใช้เพื่อการเกษตรประเภทการทานา เป็น
ต้น โดยการจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ห รือแนวทางการพัฒ นาก็ได้ภ ายใต้แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
2) งานด้านสวัสดิการสังคม
(1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมี
การจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จานวนของผู้สูงอายุที่จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และกาหนดไว้ในการจัดทาแผนพั ฒนาสามปีนอกจากนี้
ควรให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของ
ผู้สูงอายุเช่นกัน
(2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญในการจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมของผู้พิการ
(3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กรับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวัน
ครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลกาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
พิ จ ารณาน าแผนงานโครงการด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน บรรจุ ใ น
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
3) งานด้านการศึกษา ให้ ความสาคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
4) การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วย
ความเท่าเทียมกัน ควรให้ความส าคัญในการจัดทาแผนสิ ทธิมนุษยชน เช่น สิ ทธิ
มนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมและศาสนา ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า สาร
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
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หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0810.2/ว 867 ลงวั น ที่ 29
เมษายน 2558
5) งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกัน
และระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและประชาชนทั่วไป
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสบเรียบร้อย
(1) งานด้านการส่ งเสริมประชาธิป ไตย สนับสนุ นการพั ฒ นาประชาธิป ไตยภาค
พลเมื อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ผู้ น าชุ ม ชนสนั บ สนุ น การจั ด ท าระบบข้ อ มู ล
ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
(2) งานด้านการรัก ษาความยุติธ รรมและกระบวนการยุติธ รรม เสริมสร้า งความ
ปรองดองสมานฉั น ท์ ลดและยุ ติ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง สร้ า งความมั่ น คง เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและ
สังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการ
ประนอมข้ อ พิ พ าทและการช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นข้ อ กฎหมายให้ ป ระชาชนใน
ท้องถิ่น
5.3.3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) ข้อ มูล การเกิดสาธารณภัยในท้ องถิ่น ให้ นาข้ อมูล การเกิด สาธารณภัยในท้องถิ่ น เช่ น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม ภัยจากภัยแล้งจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาก
ไฟป่ า ภัย จากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ ง เป็นต้น มาวิเคราะห์ ห า
แนวทางป้ อ งกั น หรื อ ลดความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าว ควร
หามาตรการเชิงป้องกัน และกาหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี เช่น (1) การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บ ริหารและข้าราชการท้องถิ่น
และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2) การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กาหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติ เมื่อเกิด
สาธารณภัย และ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่
2) การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้เกิด
สถานการณ์ปั ญหาหมอกควัน ข้า มแดนประเทศเพื่อ นบ้ าน ส่ งผลกระทบต่อ สุ ข ภาพ
อนามัย ของประชาชนในพื้นที่และการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้ การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.5/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
3) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
และการช่ว ยเหลื อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ ง จึงให้ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2558
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4) งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจาก
กลุ่มมิจ ฉาชีพ และหามาตรการป้องกัน เพื่อลดจานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้สารวจสภาพความสมบูรณ์
ของการใช้งาน หากจาเป็นต้องซ่อมแซม ขอให้เร่งดาเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
5.3.4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
1) งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คน
ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การเกษตร การให้ ก ารสนั บ สนุ น ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ก ารเกษตรประจ าตาบล (ศก.บต.) และควรพิ จ ารณาหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อาทิการให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การ
จ าหน่ า ยผลผลิ ต การช่ว ยเหลื อ หาพั นธุ์ พื ช การบารุง รั กษาดิ น จั ดหาปุ๋ย เคมีภั ณ ฑ์
ยาปราบศัตรูพืช ในราคาต่า และการแปรรูป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
3) งานด้านพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุด
ผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
และเหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
4) งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
หรื อแนวทางการพัฒ นา ส่ งเสริม การท่องเที่ยวตามสภาพภูมิ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวที่เป็นธรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร
5.3.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าและน้า การฟื้นฟูสภาพ
และคุณภาพการป้องกันการเสื่อมโทรม หรือการสูญสิ้นไปและการนากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เอื้อต่อการดารงชีวิต เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ควรเป็นการร่วมมือกันดาเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้
เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
5.3.6 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อ
ยอดขยายความคิด แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
2) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น
3) การอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
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5.4 นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล/คสช.
5.4.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า
ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิช อบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่
ดังนี้
1) สนั บ สนุ น ส่ งเสริมหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่ว ย
ดาเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบ
และสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยสถานบริ ก ารที่ พั ก อาศั ย เชิ ง พาณิ ช ย์ สถานที่ ที่ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น บิ ล เลี ย ด
สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการ มิให้
เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนค้ายาเสพติดหากพบให้
ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
4) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่ว นตาบล พนักงานเมืองพัทยา
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง)
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมา
เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วย
การแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้น
ในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบู รณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนิ น การป้ อ งกั น กลุ่ ม เสี่ ย งและประชาชนทั่ ว ไปไม่ ใ ห้ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ด้ ว ยการรวมพลั ง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
5.4.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
การปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
1) ทาการสารวจ ศึกษา รูปแบบการกระทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
2) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไข ลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
3) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้ เกิดผลเป็น รูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่
ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไป ที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์
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4) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานทั้งระบุ
ตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5) จัดทาข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี
6) จัด ทาข้อมูลเรื่ องที่ห น่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้ กระทาผิดตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ ระหว่างการสอบสวน ให้นาแนวทางดังกล่าวมา
จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แนวทางการพั ฒ นาหรื อ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็น แผนที่ที่ยึ ดกระบวนการมีส่วนร่ว มของทุกภาคส่ว นจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศบาลตาบลท่าสุด ตั้งอยู่ภาคเหนือ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
- แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“เมืองทองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6และGMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6และGMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และSMEs เพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบ
ตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิง
สุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม
กับประเทศเพื่อนบ้าน GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ อนุ รัก ษ์ และเผยแพร่วั ฒ นธรรม ประเพณี สั ง คม และค่า นิ ยมล้ านนา
เชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของกาลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดารงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมือง เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอเมืองเชียงราย
วิสัยทัศน์
“ เมืองมั่นคงของเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สังคมสงบสุข ”
พันธกิจ
1) การบริหารจัดการน้า โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางการตลาด การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม และโครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจา
พระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) การจัดการศึกษาและสาธารณสุขเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงไว้ซึ่งฐานวัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประชาชน
5) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
6) ดาเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ตาม
กฎหมายให้เกิดความถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล
7) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์
1) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ GMS, ASEAN และ ASEAN +6
2) เพื่อเพิ่มรายได้จาการส่งออกสินค้าการเกษตร, OTOP, SME ไปยังกลุ่มประเทศ GMS, ASEAN และ
ASEAN +6
3) สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว
และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่ งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยว และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 2
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งบริการในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างรายได้และความเข้มแข็งภาคการเกษตร โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา และ
เพื่อนบ้าน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ
และสังคมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการสร้างสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2
ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง น้าเสีย และสารเคมีทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันใน
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์ที่ 3
บูรณาการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่
รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมระบบการบริการสาธารณสุข และการแพทย์ที่มีมาตรฐานสามารถเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่ บนหลักการบริหารจัดการที่ดี
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 – 2564)
รายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธ์3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
กลยุทธ์3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
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กลยุทธ์5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
9. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติ มจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็น
รากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
1) แผนทาเอง
2) แผนขอความร่วมมือ
3) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย 50% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟ้าส่องสว่าง
2) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหารเหล่องน้าเพื่อการเกษตร
3) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
4) ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่ งเสริมกิจกรรมให้ มีการ
ท่องเที่ยว การจัดทาการแข่งขันกีฬา
5) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
6) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
7) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
8) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่าไม่มีความรู้เพียงพอ
9) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น
11) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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12) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.
9. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ก ารจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/753 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
การส ารวจข้อมูล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความสาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า ข้อมูลการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้าน
แหล่งน้า เช่น ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น เพื่อให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้า จึงได้จัดทาประชาคมท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและ แหล่งน้า เพื่อเทศบาลจะได้นาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดทาแบบสารวจข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งข้อมูลที่ต้องสารวจมีดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการทาเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด
เทศบาลตาบลท่าสุด ได้กาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวัง
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ท่าสุดเป็นเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข”
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2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด
1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล และมีการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
5. ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนา ปรับปรุง การบริการประชาชน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ทั่งถึงและได้มาตรฐาน
2. ดาเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ พัฒนากระบวนการความรู้ การบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ
4. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามความจาเป็นขั้นพื้นฐานสังคมให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติสมบูรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาด้านการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้า เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการปศุสัตว์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ให้
ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐาน
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการ
นันทนาการ
3.3พัฒนาสื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุง ศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มองค์กร
4.4 ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนงานจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชุมชน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บารุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กร และชุมชน ใน
การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น
6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ
รองรับการบริการประชาชน
6.3 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานและรองรับการบริการประชาชน
5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าสุด
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสุด โดยมีสาระสาคัญที่จะยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
นโยบายการพัฒนา
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.1 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ งในและนอกระบบและประสานกับ
หน่วยงานทางการศึกษาในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้โดดเด่น
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับ
หมู่บ้านและระดับตาบล
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสาหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตาบล
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษและสถานที่จาหน่าย
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินการสร้างระบบระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
4. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รถบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์สวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการบริการ
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. ผู้สูงอายุ
อปพร. สายตรวจอาสา และเยาวชน ฯลฯ
4.4 พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งป้ ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่างๆ บริเวณทางแยก
และจุดสาคัญต่างๆ รวมถึงการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถอานวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรั กษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะให้ทั่วถึง และบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้าเสียชุมชน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารจัดการน้าเสียมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตในท้องถิ่น การ
ประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้า โดยดาเนินการในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
6. นโยบายด้านการเมืองและบริการ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและกาหนดแผนงานการพัฒนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกับประชาชน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าสุด ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้ องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าสุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ระยะ 6 เดือน (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 เป็ น แบบที่ ก าหนดให้ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ด าเนิ น การให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา โดย
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
การพิ จ ารณาติ ด ตามและประเมิน ผลโครงการเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (ประเมิ น
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
7.6
7.6
8.6
7.3

(5)
(5)
(5)

3.5
4
3.5

(5)
(5)
(5)
(5)
100

3.5
3.5
3.5
3.5
75.10

4
4
3
4
4
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุ ด
- ให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุดและผู้เกี่ยวข้องจัดทาแผนให้สมดุลกับงบประมาณที่
คาดว่าจะได้รับ และดาเนินการจริง เนื่องจากยอดรวมงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลตาบลท่าสุดสูงมากเกินงบประมาณที่ดาเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เกินครึ่งปีแรก ให้เบิกจ่ายเกินร้อยละ 50

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลท่าสุด เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงกา
ร

อนุมัติงบประมาณ
จานวน

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น โครงการ คิดเป็น

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

คิด จานวน
คิด
จานวน
จานวน
โครงกา คิดเป็น งบประมาณ
งบประมาณ คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ
เป็น ร
เป็น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต อปท.

70.0

27.03 61,896,050.00

45.00

17.0

15.18

6,432,500.00

9.53

4.0

13.79

1,199,500.00

4.57

0.0

0.00

0.00 0.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

38.0

14.67 23,525,000.00

17.11

7.0

6.25

95,000.00

0.14

1.0

3.45

5,630.00

0.02

1.0

6.25

5,630.00 0.05

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

34.0

13.13 12,706,580.00

9.24

9.0

8.04

8,006,600.00

11.86

1.0

3.45

935,830.00

3.56

0.0

0.00

0.00 0.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

74.0

28.57 26,491,260.00

19.26

46.0

41.07 22,971,080.00

34.02

11.0

37.93

9,958,843.64

37.91

9.0

56.25 8,686,231.64 82.36

6.0 60.00 1,493,631.64 64.41

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.0

2,100,000.00

1.53

3.0

2,062,000.00

3.05

2.0

6.90

1,983,520.00

7.55

2.0

12.50

993,520.00 9.42

1.0 10.00

4,620.00 0.20

36.0

13.90 10,813,417.25

7.86

30.0

26.79 27,947,770.00

41.39

10.0

34.48 12,189,399.51

46.40

4.0

25.00

860,968.00 8.16

2.0 20.00

814,968.00 35.15

รวม 259.0

137,532,307.25

112.0

67,514,950.00

29.0

26,272,723.15

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2.70

2.68

16.0

10,546,349.64

0.0

0.00

0.00 0.00

1.0 10.00

5,630.00 0.24

0.0

10.0

0.00

0.00 0.00

2,318,849.64

