
1 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ   และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผล  เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงาน
ที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   เทศบาลต าบลขุนแก้วในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่  ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบ  
การท างานที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

 ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า  
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียง ใดก็ตาม  
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญ   ในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่   อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือใน
การน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่   โดยที่การติดตาม   หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา   เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง   
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า  
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ  
การพัฒนาท้องถิ่นนั้น  ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลขุนแก้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ - 
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
   5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  
ต่าง  ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลขุนแก้วหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานต าม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

    ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ขุนแก้ว   จะต้องด าเนินการตามระเบีย บ

กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 
 

 
 
 
 



3 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
    

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ         
   1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)                   
   1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
   1.3  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
       2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   

 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard Criteria) และ 
ตัวชี้วัด ( Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

 
สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
ผลผลิต  ผลลัพธ์ 

 
ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
 

 
การสนองตอบความต้องการ
ของ ประชาชน 
 

 
ระดับความพึงพอใจ 

 
สัดส่วนของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 
 

http://www.dla.go.th/


4 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานฯ  
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 
 
 

4. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการรองลงมา คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้
ดังนี ้
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ  
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ   
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

http://www.dla.go.th/
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   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร   ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ของ เทศบาล 
ต าบลขุนแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ  
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

 7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรใน เทศบาลต าบลขุนแก้ว แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ  
มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เปูาหมายของ เทศบาลต าบลขุนแก้ว  
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 
5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
  ๑ นายส าเรงิ  อินพาเพียร  ประธานสภาเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ประธานกรรมการ 
  ๒ นายสุรเชษฐ ์ภิรมย์เบี้ยว           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุนแก้ว            กรรมการ  
  ๓ นายเจริญ  สุบิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุนแก้ว  กรรมการ 
  ๔ นายวิชิต  ศรีสุทธ ี  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๕ นายศรีไทย  ศักดิ์สุภาพ       ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๖ นายชัยประสิทธิ ์ ฟักสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๗ นายมนัส  วัฒนธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ               กรรมการ 
  8 นายยุทธ  เอ่ียมพินพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ               กรรมการ 
  9 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์ กรรมการ 
  10 ท้องถิ่นอ าเภอนครชัยศร ี      กรรมการ 
  ๑1 นายชนม์วรินทร ์ ขยันหารัตนะ ปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว                     กรรมการ  
  12 นางนิรมล  จิณณวาโส  รองปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว  กรรมการ  
  ๑3 นางสาวรชาดา  ศรีบุญธรรม นัก วิเคราะห์นโยบายละแผน    กรรมการและเลขานุการ  
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ส่วนท่ี ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 

๑.   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
“ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  สืบสานประเพณี  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ” 
๒.   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 ๒.๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

๒.๒.  แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว    
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

  1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั้งยืน 
  2. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
                    พระบรมราชินินาถ พระบรมศานุวงศ์และงานราชพิธี และงานรัฐพิธี 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม   
                    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

๒.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 1. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข  
 3. ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม  
 5. การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย  
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๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 1.พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ  
 2.บ ารุงรักษาน้ าล าคลองแหล่งน้ าต่างๆ และการปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย  
 3.การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
 4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 

 1. พัฒนาการบริการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 และส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
 2. สวัสดิการแก่ผู้บริหาร  และผู้ช่วยเหลือ อปท.สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน 
 3. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร  
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 
 และอาคารสถานที่  
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ า ระบบการ  
                     จัดการขยะ ระบบบ าบดัน้ าเสีย และซอ่มแซมปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ดร้ับความเสยีหาย  
 2. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ประปา และระบบโทรคมนาคม  

 3. ส่งเสริม สนับสนุน การท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและปูองกันการบุกรุก    
    ที่สาธารณะ ประโยชน์ 

 4. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลองและระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและอ่ืนๆ  
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๓.   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 

     วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

 “ เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม  
ศูนย์กลางการศึกษา  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ” 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

๓  แผนงาน ๓  ประเด็นการพัฒนา ๓ เป้าหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี้วัดการพัฒนา 
๑. เมืองอัจฉริยะและ
เมืองหลวงแห่งอาหาร
ปลอดภัย/สุขภาพ 
 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), 
เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) 
(Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) 
 

๑. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัด ให้มี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดต่อหัว (Per 
Capita GPP) ปี ๒๕๖๔ 
เท่ากับ ๓๒๓,๘๒๔ บาท 

๒. อ าเภอมั่นคง ม่ังคั่ง 
และย่ังยืน 
 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับ
พื้นที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญ สร้าง
ความสุขให้กับประชาชนใน 
ทุกระดับ 
 

๒. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อ
กระจายความเจริญและ
รองรับการขยายตัว และ
สนับสนุนการขยาย 
ความเจริญของเมืองหลวง 
 

๒. ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement 
Index - HAI) จังหวัด
นครปฐม (ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร) มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยภาคกลาง 

๓. ศูนย์กลางเมืองศาสตร์
พระราชา สู่ภูมิคุ้มกัน  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  
ลดปัญหาครัวเรือนและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม โดยน า
ศาสตร์พระราชามาเป็น 
แนวทางหลัก 

๓. ศาสตร์พระราชาเพื่อ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ชุมชน ครอบครัว บุคคล  
ให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา 
เทิดทูนสถาบัน 
 

๓. ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement 
Index - HAI) จังหวัด
นครปฐม อยู่ใน ๑๐ ล าดับ
แรกของประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 
 

 “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยดี ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา  
พัฒนาการท่องเที่ยว ” 

 พันธกิจ 
 ๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค /   

  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

  การพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   ๖. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและ  
               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ๗. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
            ๘. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้  

                เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
  ๔. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์  

 มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ

 ต้องการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
  ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ   

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพและสร้างรายได้  

 ให้แก่ท้องถิ่น 
  ๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมี  

 ส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน  
  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
             ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน  
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม    
  การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
  และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

     - พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของ 
                  ประชาคมอาเซยีน  
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์   
     งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี  

แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

และศาสนสถาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา 

และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน  
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการปูองกันน้ าท่วม  
และน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ  

เชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น  

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหาร  
     กิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ  
   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. 
   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของ  บุคลากร 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-

สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
                                ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ของชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย้ง  
โดยสันติวิธ ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าเส้นทาง จักรยานท่อ
ระบายน้ า  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม 
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   แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมือง  
                                                    เฉพาะ และปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-  
                                                 บริโภค  การเกษตร และอ่ืน ๆ  
 

4  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลขุนแก้ว 
 1.  นโยบายด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและซ่อมแซม
 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดี  การก่อสร้างประตูน้ าในการปูองกันน้ าท่วม 

   1.2  พัฒนาระบบไฟฟูา  ดูแลการขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะ 
 1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม โดยร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 1.4  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง เพื่อการอุปโภคบริโภค  การเกษตร   การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย

 โดยเฉพาะด้านอุทกภัย 
 1.5  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  จัดให้มีท่อเมนประปาและบ่อบาดาลให้เพียงพอแก่ความ

 ต้องการของประชาชน 
 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์คุณภาพท่ีดีกว่า โดยดูแลผู้สูงอายุ   
 เด็ก  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

 2.2  สนับสนุน  ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน  อาชญากรรมและสิ่งเสพติดเพ่ือความปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.3  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   
 (อปพร.) ต าบลขุนแก้ว 

 2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการปูองกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย 

 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ   เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญ หา
 ยาเสพติด 

  2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน 
  2.7  จัดให้มีโครงการเพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  อาทิ เช่น  การตรวจสุขภาพ  
การฝึกอบรบอาชีพและบริการด้านอื่น ๆ 
 2.8   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพ 

 ชีวิตที่ดี 
 

 3.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข   

 3.1  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 

  * ด าเนิ นการ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีสื่อการเรียน  การสอนที่พัฒนาทักษะ  พร้อมจัดให้มี  
 เครื่องออกก าลังกาย  อาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวัน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
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  * ส่งเสริมการศึกษาในระบบและแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   

 จารีตประเพณ ี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว การสาธารณสุข การอนามัย พร้อมทั้งเฝูาระวัง     

 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่าง ๆ  
  3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)      

  4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 4.1  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุน   การสร้างงานให้
 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 4.2  จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีต าบลขุนแก้ว  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ในการผลิต 
 4.3  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อให้ทันสมัย 
 4.4  จัดให้มีการศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มองค์กรต่างๆ  เพ่ือจะได้น าความรู้

 และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต าบล 
 

 5.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งน้ าโดยการขุดลอก คู คลอง พร้อมก าจัดวัชพืช  
 เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
 แม่น้ า  ล าคลอง      

 5.3  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของบุคลากร งบประมาณรวมถึง  
 การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับจัดเก็บขยะ 

 5.4  ส่งเสริมสนับสนุน  การปลูกต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบล
 ให้มีความสวยงามเป็นต าบลน่าอยู่ 

 

 6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองใน
 ระบอบประชาธิปไตย 

 6.2  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 6.3  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือ

 เครื่องใช้และอาคารสถานที ่ในการให้บริการประชาชน 
 6.4  ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 6.5   ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่
 6.6  จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่างๆ  อาทิ เช่น  การจัดโครงสร้างองค์กร        

 การบริหารงานบุคคล ระเบียบ กฎหมาย  เพื่อรองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ    
       6.7  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นให้ประชาชนในต าบล  ให้มีความ
 เข้าใจมากข้ึนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑2  พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เพื่อให้เกิด 

 บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
 จัดการความเสี่ยงที่ดี  

 ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
 คนให้มีความเป็นที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
 จริยธรรมและคุณธรรม 

 ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย  โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย  
 ที่ยั่งยืน ( SDGs) 

 ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
 การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  

 ๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
 เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
 ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
 ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
 ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ 

 เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย   
 ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

 และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
 ที่พึงประสงค์  

 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
 ๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 ๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง  

 ด้านสุขภาพ  
 ๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 ๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

 ๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 
 ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

 ๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
 ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

 ๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
 ฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน  
 การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 - การพัฒนาด้านการคลัง  
 - การพัฒนาด้านการเงิน  

 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
   - การพัฒนาภาคการเกษตร  
   - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
   - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
   - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 ๔.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
 อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

 ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 ๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 ๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม  
 ๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

 คุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
 ๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

 ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 ๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ

 สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล  
 ๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

 เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  
 ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 ๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
 ๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

 ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 

 ๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
   - พัฒนาระบบขนส่งทางราง  
   - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
   - พัฒนาโครงข่ายทางถนน  
   - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  
   - พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  

 ๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๗.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

 ๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
 ๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 ๘.๓ พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  - ด้านบุคลากรวิจัย  
  - ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ด้านการบริหารจัดการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

 ๙ .๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง   
 - ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง    
 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
 - ภาคใต้  :  พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

 ๙.๒ การพัฒนาเมือง  
  ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก  
   ๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของ
 คนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   ๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
 ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

 ๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
   ๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 

 ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  
  ๙.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ  
   ๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็น
 ศูนย์กลางการศึกษา  การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวย  
 ความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
   ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)  
 ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการ  
 ด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย  
   ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
 สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล  
   ๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
 การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา  
   ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
 เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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   ๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  
 ๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

 ๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลใน  
 ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 ๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่   
   ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  

 ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 ๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง  

   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
 ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  

 ๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
 ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
 เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

 ๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที ่
 โดดเด่นในภูมิภาค  

 ๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 ๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

 ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 ๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 ๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 ๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
 ๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส่วนท่ี  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนา
เทศบาลต าบลขุนแก้ว (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
๑.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ส าหรับปีงบประมาณ 2562 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


