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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี การจัดทาแผนพัฒนาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับการทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงานแผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้
มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการกาหนดทิศทางเปูาหมายจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจาก
ปัญหา นโยบาย ศักยภาพ และความต้องการของประชาชนแล้วนามาสู่การกาหนดโครงการ แผนงานล่วงหน้า
เพื่อนามาดาเนินการในปีนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการ แผนงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด เกิดพลังการทางาน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและเกิดการบรรลุผลสาเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ยั่งยืน ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจาปีว่ามีความสอดคล้องสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายโดยรวมของการพัฒนาเทศบาล ได้มากน้อยเพียงใด
4. เพื่อร่วมกันทบทวน กาหนดทิศทาง เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
5. เพื่อกาหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานของเทศบาล
6. เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ได้รับความสาเร็จสูงสุด
7. เพื่อสามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาว
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานระดับสูง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีของ เทศบาล จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัด ของอาเภอ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ของชุมชน จนถึงขั้นตอนในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จึงได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ไว้ เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการ และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา
(3) จัดเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมากในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดาเนินการพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกัน
ระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ /กิจกรรม และ
บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม ในการกาหนดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่ง
ต่าง ๆ คือ งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ภาคีการพัฒนาที่
สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ และโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง อุดหนุนให้หน่วยงาน หรือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น
ต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของทางห้วงเวลาใด และจะเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/ กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์
SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดย
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(1) สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการให้คาแนะนาในการจัดทา ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม และพิจารณานา
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดาเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(2) พิจารณานาโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนา
เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่ง
จะนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
แห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคม/หมู่บ้าน ในห้วงเวลาสามปี
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจาเป็นเร่งด่วน
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วที่ประชุมตามข้อ
1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม
/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ ก็กาหนดขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา

ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการดาเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญความจาเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน
นามาจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนว
ทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่ในลาดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนว
ทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปี
นั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติวิธีการจัดลาดับความสาคัญ คือ ประชุมตกลงกัน
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4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนา เหล่านั้นมา
ดาเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลาดับความสาคัญ
อาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดาเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นต่อไปนี้ด้วยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงานและในด้านของ
ผลการดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะ สม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค
. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอใน
กรณีที่มีการมอบอานาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 9 ของการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ผู้บริหารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอในกรณีที่มีการมอบอานาจ เสนอขอรับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น
3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
อาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ดังต่อไปนี้
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(1) บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่ที่กาหนดไว้มี
ความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนงานมีทิศทางมุ่งตรงไปจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
(2) ประหยัด การวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึง
ประสิทธิภาพเป็นการให้ฝุายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดาเนินการมีความต่อเนื่องก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี
ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์การ
(3) ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐาน
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต และได้หาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
(4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรม ที่ดาเนินคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการ
วางแผนก็ไม่มีการควบคุม กล่าวได้ว่า แผนกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
(5) เป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม ) และความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมี
การวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการวางแผน ทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
(6) เป็นการพัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการ
ทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้ว่าองค์การคาดหวัง
อะไรจากเขาบ้าง นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
(7) เป็นการพัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่า
องค์การที่ไม่มีการวางแผนแต่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการ
ทางาน หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน การปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดขึ้นในอนาคต
(8) เป็นการทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานในฝุายต่าง
ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝุายขององค์การ

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ มีการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ค่อนข้างแน่นอน
วางแผนการพัฒนาสาหรับอนาคต โดยใช้แผนพัฒนา เทศบาล เป็นเครื่องมือในการวางแนวทางการพัฒนา ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ ซึ่งอาจมีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านต่างๆ ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของท้องถิ่นได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา (SWOT ANALYSIS TECHNIC)
จุดแข็ง (Strength = S)
1.
เทศบาลตาบลหนองควาย มีการแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ
พร้อมที่จะดาเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชน
2. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
3. มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตาบล
7. การให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
8. การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ ภายในตาบลหนองควาย เช่น กลุ่มอาชีพ, กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
จุดอ่อน ( Weakness = W)
1. เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการที่ใช้งบประมาณ
จานวนมาก ซึ่งได้มีบรรจุโครงการไว้แผนและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ไม่ได้ดาเนินการ
2. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ไม่เพียงพอ ทาให้การปฏิบัติงานบาง
เรื่องมีความล่าช้า
3. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐาน ถนนในเขตตาบลไม่มีการวางท่อ
ระบายน้า หรือวางท่อระบายน้าทาให้เกิดปัญหา น้าท่วมขังเวลาฝนตก
4. ยังไม่มีการวางผังเมืองที่ดี การที่บ้านเมืองเจริญขึ้นมากหากไม่มีการวางผังเมืองที่ดีปัญหาที่
จะเกิดขึ้นคือความเดือดร้อนของประชาชน
โอกาส ( Opportunities = O)
1. ได้รับเงินอุดหนุนต่างๆ จากส่วนกลางเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ทาให้ราษฎรในท้องถิ่นมีช่องทางในการประกอบธุรกิจการค้า
ได้มากขึ้น
อุปสรรค (Threat = T)
1. ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึ้นราคาน้ามัน และสินค้าราคาแพงทาให้ประชาชน
ต้องรับภาระค่าครองชีพสูง
2. ประชาชนขาดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง ความร่วมมือในการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีไม่มากเท่าที่ควร
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 255
8) ซึ่งเป็นผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา สาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) นั้น ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏใน
แผน 3 ปี
(เฉพาะปี 2558)

โครงการที่ได้
ดาเนินการ
จานวน คิดเป็นร้อย
โครงการ
ละ

62

23

37.10

16

3

18.75

11

1

9.10

24

8

33.33

103

26

25.24

16

2

12.50

42

3

7.14

274

66

24.09

การรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

จากรายงานผลการดาเนินงาน พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.255
8 สามารถสรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการในแนวทางการพัฒนา รวม 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.255
8) จานวนทั้งสิ้น 274 โครงการ
โครงการที่ได้ดาเนินการจริงในปี 255
8
จานวน 66 โครงการ
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 24.09 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตาบลหนองควายได้ดาเนินการพัฒนา ตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ซึ่งประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถสรุปออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคม
เทศบาลตาบลหนองควาย สร้างชุมชนให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไป
ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆและช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการในระดับหนึ่ง โดยวิธีการหาแนวทางร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขและปูองกันปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด อีกทั้งการรณรงค์ส่งเสริม
และ
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จัดกิจกรรมทางด้านการกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองควาย รวมไปถึง
การพัฒนาทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และได้มีการจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น
อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลตาบลหนองควาย ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตาบลหนองควาย โดย
ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดจาหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมให้
เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร โดยการส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้าสกัด
ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาล ตาบลหนองควาย จัดให้มีการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอานวยความสะดวกในชุมชน โดยดาเนินกิจกรรมโครงการ
เกี่ยวกับ การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า จัดให้มีการพัฒนาและก่อสร้างถนน สะพานก่อสร้างรางระบายน้า
ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา โดยแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
เทศบาล ตาบลหนองควาย ได้เน้นการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อ
การเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งน้าเพื่อการบริโภค เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา การ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ได้แก่ การขุดลอกลาเหมืองภายในเขตตาบลหนองควาย ฯลฯ
5.ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
เทศบาลตาบลหนองควาย ได้มีการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการทางานโดยการจัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภ าเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ได้ตามมาตรฐานรวดเร็ว และถูกต้องอีกทั้งยังมีการพัฒนาด้าน
อื่นๆ อีกมากมาย เช่น พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและการสาธารณูปการและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาตาบล พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
พัฒนาพนักงานบุคลากรในเทศบาลตาบลหนองควายให้มีความรู้ความสามารถพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วย
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงาน
การจัดทาตัวชี้วัดและเครื่องมือในการตรวจสอบการทางานของฝุายบริหารได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นวิชาการที่จะนาไปใช้และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แบบเปิด
ในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านทางสื่อของทางราชการและเอกชนจัดให้มีเวทีสาธารณะและ
การประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในระดับต่างๆ
เทศบาลตาบลหนองควาย ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนภายในเขตได้
รับทราบ โดยการผ่านหอกระจายเสียงทุกวันจันทธ์, พุธ,ศุกร์ ในเวลา 17.00น.เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลหนองควาย ได้เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนได้ดาเนินการโครงการการ
จัดการขยะโดยชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยในระดับชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้าน และ
ตาบลมีส่วน
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ร่วมในการทากิจกรรมการกาจัดขยะ จัดสถานที่กาจัดขยะภายในชุมชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ได้มีการพัฒนา
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมการรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และได้มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างทัศนียภาพภายในเขต
เทศบาลตาบลหนองควายให้สวยงาม

ส่วนที่ 3
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
***********************************
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้นาในการพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษา ขจัดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพดี อนุรักษ์จารีตประเพณีและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ”

2. พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความปลอดภัย ความสงบสุขของ
ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริการให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง รวมถึงการ
ได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตาบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในการดารงชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
1.2 การพัฒนาแหล่งน้า
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
2.1 การส่งเสริมการสร้างงาน และพัฒนารายได้
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางพัฒนา
6.1 การส่งเสริม และการพัฒนาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ และการบาบัดน้าเสีย
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางพัฒนา
4.1 การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางพัฒนา
5.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางพัฒนา
6.1 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.3 การส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันแก้ไขยาเสพติด
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางพัฒนา
7.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กร
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทา
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบจากหลาย
ฝุายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝุายบริหาร
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯมาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้จะ
ทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผล
บรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดาเนินงานตามรายงานผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลหนองควาย ในรอบปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตรวจติดตามตามที่ได้รับรายงาน และรายงานเสนอ
ความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา สภาเทศบาลตาบล และประกาศให้
ประชาชนทราบ
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ...........) ของท้องถิ่นโดยตนเอง
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว (ปรากฏในภาคผนวก ข)
แบบที่ 2 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ (ปรากฏในภาคผนวก ข)

