
 
  



แผนพัฒนา 3 ปี ทต.คลองขุด  2559-2561 

 2 

ค ำน ำ 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 ของเทศบาลต าบลคลองขุด  เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด  ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 ของเทศบาลต าบลคลองขุด  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็น
แผนพัฒนาที่มีความมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลคลองขุด  ขอขอบพระคุณผู้แทนภาคประชาคม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วน
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 ของเทศบาลต าบลคลองขุด  ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วง  ไปได้ด้วยดี 
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ส่วนที ่1  บทนำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันการวางแผนนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวางแผน
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต เป็นการวางกรอบและทิศทางของการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีระบบ ซึ่งในการวางแผนจะต้องมีการระดมความคิดในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและ
ประสานอย่างสอดคล้อง รวมทั้งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลคลองขุด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการท าแผนพัฒนาต าบลเพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของฝ่ายบริหารและเพ่ือเตรียมการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561)  

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี 
และมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี
ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

1  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่จะด าเนินการในปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
2  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
3  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว รวมถึง 

มีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี 
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วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

เทศบาลต าบลต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีหลักการและเหตุผลที่จะต้องจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดังนี้ 

1 เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

2 เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมของการพัฒนาต าบล 

3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลคลองขุดมีการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

4 เพ่ือให้การพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

5 เพ่ือเป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา 
6 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีทักษะ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
7 เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

1 การเตรียมการจัดท าแผน  
2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนา 
5 การจัดท ารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดท าแผน 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาคม 



แผนพัฒนา 3 ปี ทต.คลองขุด  2559-2561 

 6 

ขั้นตอนที่ 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง การพัฒนา

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี  แต่ส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้
คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

2.3 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

2.4 โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ 
ดังนี้  1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 

2) พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ได้อย่าง
เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี 

4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นของการพิจารณา ก าหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ รายจ่าย 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ 
- ภาคการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรบัผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง จะต้องมีขีดความสามารถทั้งทางด้าน

ก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 
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ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น

ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ ข้อมูลของห้วงเวลาใด 
และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ /กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถ
น ามาวิเคราะห์ SWOT. 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชน
ในห้วงระยะเวลาสามปี 

3. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ   
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ

เพ่ือวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุม
ตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้
หมายความว่า แนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง 3 ปี 

หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  

ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนว
ทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ขั้นตอนที่ 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกจากวัตถุประสงค์ของ



แผนพัฒนา 3 ปี ทต.คลองขุด  2559-2561 

 8 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

- พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่าง
รอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 

- พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา 

- พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการ
ด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 5. การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ  

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรก
ของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนที่ 6. การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหาความ

ต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
7.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัต ิ
7.2 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไป

ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและอุปสรรคต่อ
กัน เพ่ือให้เทศบาลน ามาใช้ในการตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการพัฒนา  การด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ ส่วนที่ 2... 



ส่วนที ่2   สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 
 

สรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ด้วยเทคนิค SWOT เป็นวิธีที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลคลองขุด ได้ทราบ
ถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและประสบความส าเร็จ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด และภายนอก เช่น ชุมชน พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
อ าเภอ จังหวัด ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของเทศบาลหรือชุมชน รวมถึง การ
ส ารวจศึกษาความต้องการของชุมชนและประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ แล้วน ามาสรุป
เป็นแนวทางในการพัฒนา ให้ตรงและตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชน โดยวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลคลองขุดใน 4 ประเด็น คือ 

1. S มาจาก Strengths หมายถึงจุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในเทศบาลต าบลคลองขุด ที่ท าได้ดี ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.  W มาจาก Weaknesses หมายถึงจุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลคลองขุด ที่ท าได้ไมดี่ ซึ่งจะต้องหาวิธีใน
การแกป้ัญหานั้น 

3.  O มาจาก Opportunities หมายถึงโอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลคลองขุด เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
คลองขุด 

4.  T มาจาก Threats  หมายถึงอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเทศบาลต าบลคลองขุด จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การการบรหิารให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป 

จุดแข็ง (Strength-S) 
1. พ้ืนที่กว้าง 
2. เป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมราชการ 
3. มีบริษัทห้างร้าน 
4. เป็นที่ตั้งแหล่งบันเทิง นันทนาการ เศรษฐกิจ 
5. มีค่ายทหารอยู่ในพ้ืนที่ท าให้เกิดความปลอดภัย 
6. มีครัวเรือน/ประชากรมาก 
7. มีสภาองค์กรชุมชน 
8. มีกองทุนชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการ 
9. มีชมรมผู้ออกก าลังกาย,ทูบีนัมเบอร์วัน, ไทเก๊ก,ผู้สูงอายุ,มโนราห์เพ่ือสุขภาพ,  อสม. สิ่งแวดล้อม, อาชีพ 
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10. มีกลุ่ม ขยะรีไซเคิล,น้ ามันพืชใช้แล้ว,น้ ามันโค,เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, เลี้ยงแพะ,ผ้าบาติก,นวดแผนโบราณ
,อนุรักษ์หอย,ออมทรัพย์ 

11. ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ 
12. มีโรงงานอุตสาหกรรม 
13. มีตลาดนัดชุมชนหลายแห่ง 
14. มีวัด มัสยิด ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนา 
15. มีโรงเรียนสถานศึกษาเพียงพอ 
16. มีโรงพยาบาล (รพ.สต.) 2 แห่ง 
17. มีโรงแรมรีสอร์ท รองรับนักท่องเที่ยว 
18. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
19. มีป่าชายเลนสมบูรณ์ 
20. มีระบบเศรษฐกิจดี 
21. มีพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต 
22. มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้า 
23. การขยายตัวของชุมชนเมืองท าให้สภาวะเศรษฐกิจเข้มแข็ง 
24. เป็นพ้ืนที่ใช้กฎหมายผังเมืองท าให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. ไม่มีระบบระบายน้ าอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
2. ไม่มีการวางผังเมืองที่เป็นระบบ 
3. ระยะแนวเขตการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
4. ไม่มีเทศบัญญัติการควบคุมการถมดิน 
5. ระบบประปาไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
6. ผิวถนนบางสายยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีป้ายจราจร-ป้ายชื่อในแต่ละสาย 
7. การจัดเก็บขยะยังไม่เป็นระบบและทั่วถึง 
8. ความขัดแย้งในองค์กรท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
9. ไม่มีสวนสาธารณะ 

10. ไม่มีโรงจ าน า (สถานธนานุบาล) 
11. ไม่มีสถานที่ออกก าลังกายของชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
12. ไม่มีการส่งเสริมให้มีชมรมต่างๆ ที่จ าเป็นบางชมรม 
13. ขาดระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) 
14.ขาดการจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจรจัด 
15.พ้ืนที่ในความรับผิดชอบมีมากแต่ขาดงบประมาณ 
16. การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
17. ขาดการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทางการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
18. ประชาชนขาดความปลอดภัยใยชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ขาดเจ้าหน้าที่ดูแล บางพ้ืนที่ขาดความสว่าง 
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19.สถานที่ตั้งส านักงานห่างไกลจากชุมชน 

โอกำส (Opportunity-O) 
1. เป็นเป็นจังหวัดพัฒนา 5 จ.ชายแดนใต้ที่ได้รับงบจาก ศอ.บต. 
2. วิกฤตความไม่สงบในพ้ืนที่ท าให้ฐานการลงทุนหรืออัตราการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น 
3. มีแนวโน้มการขยายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อพ้ืนที่อ่ืนๆ 
4. กฎหมาย/ระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
5. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

อุปสรรค (Threat-T) 
1. นโยบายราคาพืชเกษตร (ยาง/ปาล์ม) ไม่มีการแทรกแซงราคาตลาดโดยรัฐ 
2. ค าสั่ง/มาตรการ ห้ามชุมชนทางการเมืองในการเรียกร้องสิทธิ 
3. ระเบียบ กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานทั้งในส่วน

ของพนักงานข้าราชการ และนักการเมือง 
4. กฎหมายด้านป่าไม้เป็นอุปสรรค์ในการพัฒนา เช่น ก่อสร้างถนน 

ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ในรอบปี พ.ศ.2557 
เทศบาลต าบลคลองขุด น าโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ประจ าปี พ.ศ.2557 มาจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังรายละเอียดโครงการดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
แผนกำรด ำเนนิกำร 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมำณ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

166 213,515,165 17 9,355,430 9 1,868,975 

ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

59 16,906,150 10 1,020,000 9 767,707 

ด้านการวางแผน การพาณิชย์และ
การท่องเที่ยว 

8 2,500,000 1 100,000 1 12,700 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 11 6,010,000 1 11,300 1 11,300 

ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

29 11,300,000 11 7,592,000 11 6,066,499 

ด้านการเมืองการบริหาร 99 20,783,000 13 192,400 8 117,030 

 รวม 372 271,014,315 53 18,271,130 39 8,844,211 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ า ซอยเขาจีน 18 หมู่ที่ 1 678,000.00 
2 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยป้าหนูลาย หมู่ที่ 4 145,000.00 
3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสายดับ ซอยขุนอุทิศ แยกซอยบ้านนายภิรมย์  

ฆังคะปะโน หมู่ที่2 
52,718.00 

4 ติดตั้งก่ิงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จากชุมชนป้ายเขียว - เกาะนก หมู่ที่ 3 237,320.00 
5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสายดับ ซอยถวิลวัลย์ หมู่ที่ 5 25,513.00 
6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมตจิดตั้งสายดับซอยนายอิน หมู่ที่ 5 71,963.00 
7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสายดับ ซอยสิงห์อุทิศ หมู่ที่ 5  28,006.00 
8 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ซอยวิมานเมฆ (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 7 513,131.00 
9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งสายดับ ซอยน้ าฟ้า หมู่ที่ 5 117,324.00 

รวม 1,868,975.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนคุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ 16,659.00 
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ 18,570.00 
3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้าน 64,317.00 
4 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 135,000.00 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 19,959.00 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 98,387.00 
7 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 139,804.00 
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 39,051.00 
9 โครงการสนับสนุนหนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย OTOS 235,960.00 

รวม 767,707.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรพำณิชย์ และกำรท่องเที่ยว  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 12,700.00 

รวม 12,700.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อขยะ 11,300.00 

รวม 11,300.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม   

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ/นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยและสนับสนุนการสอนศาสนา เช่นวัด/โรงเรียน ตาดีกา และโรงเรียนสอนศาสนา 

28,788.00 

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ 5,372,667.00 

3 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,018.00 

4 โครงการประเพณีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 19,873.00 

5 โครงการพบปะประชาชนในเดือนรอมฎอน 34,680.00 

6 โครงการงานวันเมาลิด 48,612.00 

7 โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ 9,366.00 

8 โครงการจัดกิจกรรมสมโภชและถวายเทียนพรรษา 123,243.00 

9 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 140,000.00 

10 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลากพระ 247,422.00 

11 โครงการอบรมผู้น าประกอบพิธีทางศาสนาในวันท าบุญ 30,830.00 

 รวม 6,066,499.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและนโยบายแห่งรัฐ 39,230.00 

2 โครงการจัดหาเครื่องบันทึกเสียง(ระบบดิจิตอล) 4,950.00 

3 โครงการซื้อเตียงนอนเหล็ก(แบบพับได้) 9,600.00 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก 12,000.00 

5 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีท างาน 6,400.00 

6 โครงการจัดซื้อชั้นคว่ าจานสแตนเลส 22,000.00 

7 โครงการจัดซื้อหม้อต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 13,000.00 

8 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป(ระบบดิจิตอล) 9,850.00 

   รวม 117,030.00 

 
รวมทั้งสิ้น 8,844,211.00 
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กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

โดยสรุปผลการพัฒนาในแต่ละสาขาพัฒนาได้ดังนี้ 

ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมทั้งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การ

ปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการอันเป็นการส่งเสริมความสะอาดและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เช่น การก่อสร้างซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการด าเนินการสามารถท าได้ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในเขตต าบลคลองขุด เนื่องจากในบางโครงการได้มีการปรับลดงบประมาณ จึงท าให้ไม่มีผู้รับจ้าง และในบาง
โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ เทศบาลต าบลคลองขุดมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างประปา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น 

ด้ำนคุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนอำชีพและกำรท ำกำรเกษตร  
ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของประชาชนภายในต าบลคลองขุด  โดยให้ชุมชน ประชาชนรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุ่มพัฒนา
ต่าง ๆ  ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลต าบลคลองขุด ไม่สามารถให้การสนับสนุนด้านอาชีพและการเกษตร
ไดค้รอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตต าบลคลองขุด เนื่องจากหลายโครงการได้มีการปรับลดงบประมาณ  

ด้ำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์  มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มี
โอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มีรายได้
น้อย เป็นต้น  

ด้ำนสำธำรณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อ
วัคซีน น้ ายา และสารเคมีต่าง ๆ อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 2 แห่ง ในต าบลคลอง
ขุดเพ่ือการด าเนินการต่าง ๆ  

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยกและการก าจัดขยะให้เพียงพอ และจัดซื้อถังขยะให้เพียงพอต่อการ

ให้บริการ ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการด าเนินการสามารถท าได้ไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตต าบลคลองขุด เนื่องจากขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ท าให้ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมี
จ านวนไม่เพียงพอส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง 

ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรศึกษำ มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลคลองขุด  

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี  มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น เช่น การจัดงาน
ประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
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ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร  มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาระดับ
ต าบล การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรของเทศบาลต าบลในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ 

ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร    
ได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชน

ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของเทศบาลต าบลคลองขุด และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลฯ เป็นต้น  
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ส่วนที ่3   กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบติั 

แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์เทศบำลต ำบลคลองขุด (Vision) 

“เมืองใหม่น่ำอยู่  สวยงำมธรรมชำติ  สะอำดสีเขียว  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กำรเกษตรก้ำวหน้ำ 

” กำรศึกษำก้ำวล้ ำ คุณธรรมเพ่ิมพูน ศูนย์รวมกำรค้ำ ทุกชีวิตปลอดภัยและมีควำมสุข

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
3. ปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร ให้สามารถแข่งขันได้ 

เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. สร้างความสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้

และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติพร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีหัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

จุดมุ่งหมำย (Goals) 

1. เพ่ือให้เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ การคมนาคมสะดวก ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  

2. เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึงการสังคมสงเคราะห์และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เพ่ือให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชนมีทักษะการประกอบอาชีพ สนับสนุนการท าการเกษตรปลอดสารเคมี น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลด
ปัญหาความยากจน  

4. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
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5. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคง
ของการพัฒนาต าบล 
6. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ 

 

 
 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1.  การจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการและมีระบบการคมนาคมขนส่ง
ที่เหมาะสม เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า และสถานที่อ่ืน 

2.  ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ าฝนหรือน้ าเสียต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
3.  จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่างสาธารณะถนนและชุมชน 
4.  จัดวางระบบผังเมืองและระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

กองช่ำง 

2.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสังคม 

1.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ และท าการเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้        
ลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สามารถจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP  
3.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา       

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร ด้านมวลชนและวัสดุอุปกรณ์ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬาและนันทนาการ 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 

กองกำรศึกษำ 
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
1.  พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ 
3.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบ าบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
4.  พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และการก าจัดขยะให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
4.ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ศำสนำ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ 

    ทุกประเภท ทุกระดับ 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงรักษาศาสนสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3.  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

กองกำรศึกษำ 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ระบบการบริหาร เครื่องใช้ในการบริหาร/บริการเพ่ือประชาชนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2.  สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย 
3.  พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององค์กร 
4.  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอ้ืออ านวยต่อการบริการประชาชน 

ทุกส่วนรำชกำร 

 

  



ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์จังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลคลองขุด 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 2559-2564 
 

 

 
 
 
 

 

 

ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การเข้าถึงบริการภาครัฐ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การผลิตและมูลค่าสินค้า
เกษตร 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูป้องกัน และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
บุคลากร และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความ
มั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว 

1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้
และเทคโนโลยี 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
ประมง ปศุสัตว ์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่โดยใช้ระบบ Zoning 

3. แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 

4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร 
เพื่อรองรับผลผลิตและเช่ือมโยง 
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการ
และการคุ้มครองทางสังคม 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสตูร 

3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับฝีมือแรงงาน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีสุขภาพดี 
5. ขยายความคุ้มครองการประกัน 

สังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
6. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ 

อปท.   ในเขต
จังหวัด 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวที่
ประทับใจ 

การเกษตรยั่งยืน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย 

การส่งเสริม การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

พัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

การลงทุน การพาณิชย์ 
และเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล 

เมืองสงบสุข 

การบริหารจัดการที่ดี 

การพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ทต.
คลองขุด 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 
 
 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหารจัดการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การจัด
สาธารณูปโภค 
และบรกิาร
สาธารณะ
ครบถ้วนฯ 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบระบาย
น้ าฝนหรอืน้ าเสยี
ฯ 

จัดให้มีหรือ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าให้ความ
สว่างสาธารณะ 

จัดวางระบบผัง
เมืองและระบบ
โครงข่าย
คมนาคมขนส่ง 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนนุ
อาชีพ และท า
การเกษตรที่ได้
มาตรฐานฯ 

พัฒนา
ผลติผลทาง
การเกษตรให้
มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 
สามารถจด

ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัด
สวัสดิการ  สังคม
สงเคราะห ์

ส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย ฯ 

พัฒนารปูแบบ
และระบบการ
จัดบริการ
สาธารณสุขให้
ครอบคลุมฯ 

ส่งเสริมมาตร 
การป้องกนั เฝ้า
ระวงัและ
ควบคุมโรค 
ติดต่อ / โรคไม่
ติดต่อ 

ส่งเสริมมาตร 
การปอ้งกนั เฝา้
ระวังและ
บ าบัดผู้เสี่ยง
ต่อการติดยาฯ 

พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ คัด
แยก และการ
ก าจัดขยะให้
เพียงพอฯ 

ส่งเสริม
สนับสนุนและ
จัดให้มีการ 
ศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ  

ส่งเสริม
สนับสนุน
บ ารุงรักษา 
ศาสนสถานฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬาและ
นันทนาการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
จิตส านึกและกระบวนการมีส่วน
ร่วมฯ 

พัฒนาและปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
ตลอดจนการประชา -สัมพันธ์ขอ้มูล
กิจกรรมต่าง  ๆ 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ทต.
คลองขุด 

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหารจัดการ 
 

เพื่อให้ ต าบลคลองขุดเป็น
เมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบล 
 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสรมิ สนับสนนุ การศกึษา 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม          
ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ  

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ระบบการ
บริหาร เครื่องใช้
ในการบริหาร/
บริการฯ 

สนับสนุนระบบ
การมีส่วนร่วม
และการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยฯ 

พัฒนาระบบ
งบประมาณ 
การคลังของ
องค์กร 

พัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงานให้
เอื้ออ านวยต่อ
การบรกิารฯ 

การจัด
สาธารณูปโภค 
และบริการ
สาธารณะ
ครบถ้วนฯ 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ าฝน
หรือน้ าเสียฯ 

จัดให้มีหรือ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าให้
ความสว่าง
สาธารณะ 

จัดวางระบบ
ผังเมืองและ
ระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง 

พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุน
อาชีพ และท า
การเกษตรที่
ได้มาตรฐานฯ 

พัฒนา
ผลิตผลทาง
การเกษตร
ให้มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้นฯ 

ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดกิาร  
สังคมสงเคราะห์ 

ส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย ฯ 

พัฒนารูปแบบ
และระบบการ
จัดบริการ
สาธารณสุขให้
ครอบคลุมฯ 

ส่งเสริมมาตร 
การป้องกัน 
เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค 
ติดต่อ / โรค
ไม่ติดต่อ 

ส่งเสริมมาตร 
การป้องกัน 
เฝ้าระวังและ
บ าบัดผู้เสี่ยง
ต่อการติดยาฯ 

พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ 
คัดแยก และ
การก าจัดขยะ
ให้เพียงพอฯ 

ส่งเสริม
สนับสนุนและ
จัดให้มีการ 
ศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอก
ระบบ  

ส่งเสริม
สนับสนุน
บ ารุงรักษา 
ศาสนสถานฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา
และนันทนาการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
จิตส านึกและกระบวนการมี  
ส่วนร่วมฯ 

พัฒนาและปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว ตลอดจนการประชา -
สัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ทต.
คลองขุด 

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหารจัดการ 
 

เพื่อให้ ต าบลคลองขุดเป็น
เมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบล 
 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสรมิ สนับสนนุ การศกึษา 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม          
ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ  

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ระบบ
การบรหิาร 
เครื่องใช้ในการ
บริหาร/บริการ
เพื่อประชาชนฯ 

สนับสนุนระบบ
การมีส่วนร่วม
และการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยฯ 

พัฒนาระบบ
งบประมาณ 
การคลังของ
องค์กร 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
สถานที่
ปฏิบัติงานให้
เอื้ออ านวยต่อ
การบริการฯ 



แผนพัฒนา 3 ปี ทต.คลองขุด  2559-2561 

 

แ   ผนที่ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategy  Map 
 
 
  

“เมอืงใหม่นา่อยู่  สวยงามธรรมชาต ิ สะอาดสีเขยีว  การท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ การเกษตรก้าวหนา้ 

การศึกษาก้าวล า้ คุณธรรมเพิ่มพูน ศูนย์รวมการค้า ทุกชวีิตปลอดภัยและมคีวามสุข” วิสัยทัศน์ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

1.พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริการสาธารณะตา่ง  ๆ
และโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลมุท่ัวถึงทุก
หมูบ้่าน 

8. ปรับปรุงระบบ
บริหารงานท่ีดมีี
ประสิทธิภาพ โดย
มุง่เนน้การบริการ
ประชาชนและการมสี่วน
ร่วมของประชาชน 

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี หัตถกรรม 
อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศกึษาแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน    
ทุกระดับใหไ้ด้เรียนรู้
ด้วยวธีิการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

5. สรา้งความสมดุล
ระหว่าง การอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชน
มอีงค์ความรูแ้ละสรา้ง
ภูมิคุม้กันเพื่อคุ้มครอง
ฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และสง่เสรมิ
บทบาทของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พรอ้มบรหิารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอ้ม 

4. พัฒนาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้ไดม้าตรฐาน เพื่อ
คุณภาพชวีติท่ีด ี

3. ปรับปรุงโครงสร้าง 
และกระบวนการผลติสู่
การเพิ่มคุณค่าผลผลิต
ของเกษตรกร ให้
สามารถแข่งขนัได ้เพิ่ม
ทักษะการประกอบ
อาชพี ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การสังคมสงเคราะห ์
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
มคีวามมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
พร้อมป้องกันปัญหา 
ยาเสพตดิและอบายมุข 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การศกึษา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม      
ภูมิปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชวีติของ
ประชาชนในต าบล 

เพื่อให้ ต.คลองขุด
เป็นเมอืงนา่อยู ่ มี
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม
ท่ัวถึง 

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาคุณภาพ
ชวีติและสังคม 

 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การศกึษา ศาสนา
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

การบริหารจัดการ 

 

1.  การจัดสาธารณูปโภค 
และบริการสาธารณะ
ครบถ้วนเพียงพอฯ 

2.  ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบาย
น้ าฝนหรือน้ าเสียต่าง ๆ   
ให้เชื่อมโยงกนัทัง้ระบบ 

3.  จัดใหม้หีรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ให้
ความสว่างสาธารณะถนน
และชมุชน 

4.  จัดวางระบบผังเมืองและ
ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพ และท าการเกษตรที่
ได้มาตรฐานให้แกป่ระชาชน ฯ 

2. พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรให้มีมูลค่า 
เพิ่มขึน้ สามารถจดทะเบยีน
เป็นสินค้า OTOP  

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ฯ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
การรักษาความสงบเรียบรอ้ย ฯ 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกฬีาและนันทนาการ 

1. พัฒนารูปแบบและระบบการ
จัดบริการสาธารณสุขให้
ครอบคลุมและทั่วถงึฯ 

2. ส่งเสริมมาตรการปอ้งกัน 
เฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ / โรคไมติ่ดต่อ 

3. ส่งเสริมมาตรการปอ้งกัน 
เฝ้าระวังและบ าบัดผู้เส่ียง
ต่อการติดยาเสพติด 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัด
แยก และการก าจัดขยะให้
เพยีงพอฯประสิทธิภาพ 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมจีิตส านึกและ
กระบวนการมส่ีวนร่วมฯ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนและ
จัดให้มีการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ นอกระบบฯ 

 2.  ส่งเสริมสนับสนุน
บ ารุงรักษาศาสนสถาน
และการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

3.  พัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยว 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ระบบการบริหาร เคร่ืองใช้
ในการบริหาร/บริการเพื่อ
ประชาชนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

5.  สนับสนุนระบบการมี
ส่วนร่วมและการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 

6.  พัฒนาระบบงบประมาณ 
การคลังขององค์กร 

4.  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงานให้เอื้ออ านวย
ต่อการบริการประชาชน 

“เมืองใหม่น่ำอยู่  สวยงำมธรรมชำติ  สะอำดสีเขียว  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กำรเกษตรก้ำวหน้ำ 
กำรศึกษำก้ำวล้ ำ คุณธรรมเพิ่มพูน ศูนย์รวมกำรค้ำ ทุกชีวิตปลอดภัยและมีควำมสุข” 

วิสัยทัศน์ 

แนวทำง กำร
พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

พันธกิจ 

1.พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริการสาธารณะต่างๆ 
และโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 

8. ปรับปรุงระบบ
บริหารงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการบริการ
ประชาชนและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี หัตถกรรม  
อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน    
ทุกระดับให้ได้เรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

5. สร้างความสมดุล
ระหว่าง การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน สนับสนุน 
ให้ชุมชนมีองค์ความรู้
และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
คุ้มครองฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และ
ส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมบริหารจัดการ 

4. พัฒนาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ปรับปรุงโครงสร้าง 
และกระบวนการผลิต  
สู่การเพิ่มคุณค่าผลผลติ
ของเกษตรกร ให้
สามารถแข่งขนัได้    
เพ่ิมทักษะการประกอบ
อาชีพ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การสังคมสงเคราะห์ 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
มีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
พร้อมป้องกันปัญหา  
ยาเสพติดและอบายมุข 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การศึกษา 
อนุรักษ์ขนบ-    
ธรรมเนียม ภูมิปญัญา 
ประเพณี วัฒนธรรม 

 

เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบล 
 

เพื่อให้ ต.คลองขุด
เป็นเมืองน่าอยู่  มี
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม
ทั่วถึง 
 
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 
 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหารจัดการ 
 

1.  การจดัสาธารณูปโภค 
และบรกิารสาธารณะ
ครบถ้วนเพยีงพอฯ 

2.  ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบาย
น้ าฝนหรอืน้ าเสยีต่าง ๆ   
ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

3.  จัดให้มีหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ให้
ความสว่างสาธารณะถนน
และชุมชน 

4.  จัดวางระบบผังเมืองและ
ระบบโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง 

1. พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพ และท า
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ให้แก่ประชาชน ฯ 

2. พัฒนาผลิตผลทางการ 
เกษตรให้มีมูลค่า เพิ่มขึน้ 
สามารถจดทะเบียน
เป็นสินค้า OTOP  

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้าน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ฯ 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุน

1. พัฒนารูปแบบและ
ระบบการจัดบริการ
สาธารณสุขให้
ครอบคลุมและทั่วถึงฯ 

2. ส่งเสริมมาตรการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อ / 
โรคไม่ติดต่อ 

3. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน 
เฝ้าระวังและบ าบัดผู้
เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
คัดแยก และการก าจัด
ขยะให้เพียงพอฯ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีจติส านกึและ

1.  ส่งเสริมสนับสนุนและ
จัดให้มีการศึกษา ทั้ง
ในระบบ นอกระบบฯ 

 2.  ส่งเสริมสนับสนุน
บ ารุงรักษาศาสนสถาน
และการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 

3.  พัฒนาและปรบัปรุง
สถานที่ทอ่งเที่ยว 
ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กิจกรรมต่าง  ๆเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ระบบการบริหาร 
เครื่องใช้ในการบรหิาร/
บริการเพือ่ประชาชนเพื่อ
เตรียมความพรอ้มเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2.  สนับสนุนระบบการมี
ส่วนร่วมและการปกครอง
แบบประชาธปิไตย 

3.  พัฒนาระบบงบประมาณ 
การคลังขององค์กร 

4.  พัฒนาและปรบัปรุง
สถานทีป่ฏิบัติงานให้
เอื้ออ านวยต่อการ 
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ส่วนที่ 4   กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความ 
ส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
ซึ่งสามารถน าไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด ก าหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคลองขุด และประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคลองขุด ดังนี้ 

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ 
5) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่ มีต่อกลุ่ม เป้าหมายที่

ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้

ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลคลองขุด ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลคลองขุด ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคลองขุด อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลคลองขุด  

ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลคลองขุด และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

กำรก ำหนดห้วงเวลำและรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผล 

ห้วงเวลำกำรติดตำมและประเมินผล 
การก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด อาจพิจารณาก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม แต่
ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี  โดยอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาสามปี และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลคลองขุด 

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรม / โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละไม่น้อยกว่า  1 ครั้ง     

3. รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองขุด  เพ่ือให้น าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลคลองขุด  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด และ ประกาศผลการติดตามประเมินผล ให้ประชาชนได้
ทราบ ปีละ 1 ครั้ง 

ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28-31 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทัง้นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย 

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบและเปน็ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 

 


