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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม( ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕ 61  ข้อ ๑ 2 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

        ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุนแก้ว   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ขุนแก้ว  รายงานผลการด าเนินงาน   
รอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา การปฏิบัติงานของ เทศบาล ต าบลขุนแก้ว  และช่วยใน การแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน    

  
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

           แผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
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ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan     22 – 29  
     เอกสารแนบจากระบบ (www.dla.go.th)  
   
ส่วนที่  ๕   สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    29 - 31  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ   และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผล   เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลขุนแก้วในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภาระหน้าที่  ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและ
ประเมินผล   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  ได้
อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียง ใดก็ตาม  
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญ   ในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่   โดยที่การติดตาม   หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา   เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การประเมินผล   คือ การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า  
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ  
การพัฒนาท้อง ถิ่นนั้น  ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 



   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลขุนแก้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ 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 ผู้บริหาร ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลขุนแก้วหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานต ามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 

   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ         
   1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                   
   1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  

   1.3  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

 

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


       2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  

     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวช้ีวัด (Indicators)  เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ 

 

ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จกับจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

 

 

ระดับความพึงพอใจ 

 

สัดส่วนของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่
พึงพอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 

 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานฯ  

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 

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/


 

 

4. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ
รองลงมา คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ  
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ   
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร   ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ของ เทศบาล  
ต าบลขุนแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ  
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

   

ช่ือ ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายส าเริง อินพาเพียร ประธานกรรมการ 034900441 ต่อ 11 - - 

นายส าราญ จายะพันธุ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 034900441 ต่อ 11 - - 

นายสันติ ตี่นาสวน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 034900441 ต่อ 11 - - 

นายสุชาต ิศรีค านวน ผู้แทนประชาคม 034900441 ต่อ 11 - - 

นายสมบูรณ์ นุ่มวงศ์ ผู้แทนประชาคม 034900441 ต่อ 11 - - 

ท้องถิ่นอ าเภอนครชัยศร ี กรรมการ 034900441 ต่อ 11 - - 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชานาถ กรรมการ 034900441 ต่อ 11 - - 

นายอลงกต ภู่แสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 034900441 ต่อ 11 - - 

นายชัยรัตน ์สีทองค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ 034900441 ต่อ 11 - - 

นางนิรมล    จิณณวาโส รองปลัดเทศบาล รักาษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
034900441 ต่อ 11 081-94150896  

นางสาวพรศรี วิไล หัวหน้าส านักปลัดเทสบาล 034900441 ต่อ 12 0897879077 Tuala.viva@gmail.com 

นางสรวีย ์เลิศนิมิตรสกุล  หัวหน้าฝุายอ านวยการ 034900441 ต่อ 11 0818495441 - 

นางสาววรรณวิสา ใช้โฉมยงค์ ผู้ชาวยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

034900441 ต่อ 11 0801656592 Ann_1125@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี ๒ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 

๑.   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

“ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่ัวถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสาน
ประเพณี  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  

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  และ
อาคารสถานที่ 

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  



 

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 

 

 

 

 

 

 

 



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  รวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 

  ๔. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์  
 มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  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  

 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 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและศาสน
สถาน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และ
ชุมชน 



 

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 

 

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 าเสียและซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม 

   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 ต้องการ
ของประชาชน 

 

 



 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์คุณภาพท่ีดีกว่า โดยดูแลผู้สูงอายุ   เด็ก  
ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

 2.2  สนับสนุน  ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน   อาชญากรรมและสิ่งเสพติดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 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 

  * 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 ระบอบ
ประชาธิปไตย 

 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 เข้าใจ
มากขึ้นและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑2  พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 ๑ . ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เพ่ือให้เกิด 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร  จัดการความ
เสี่ยงที่ด ี

 ๒ . ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี จริยธรรมและคุณธรรม  

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

 ๔ . ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมาย  โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมาย 
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

 ๕ . ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

 ๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” 
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 

 ๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

 ๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง  

 ด้านสุขภาพ  

 ๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 ๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

 ๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 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 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 ๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย  
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

 ๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
 ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

 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 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 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 

 

 



 

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 : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง    

 - 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  การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

   ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
 เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม  

   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 ร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี  3 

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   

 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนาเทศบาลต าบลขุนแก้ว  (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

๑.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ส าหรับปีงบประมาณ 2564 

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

 

  

 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
35 4,135,000.00 35 4,195,000.00 35 4,370,700.00 35 4,440,000.00 35 4,140,000.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 520,000.00 18 720,000.00 18 983,500.00 18 1,233,500.00 18 1,233,500.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม 37 13,224,000.00 37 19,628,318.00 38 15,313,055.00 38 14,725,200.00 38 14,525,200.00 

4.การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและ

การท่องเท่ียว 
13 3,993,400.00 13 3,490,000.00 13 4,490,000.00 13 4,490,000.00 13 3,890,000.00 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่ดี 
32 1,770,000.00 32 2,497,822.00 32 33,492,000.00 32 33,417,000.00 32 29,667,000.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร

สาธารณะ 
164 77,367,000.00 164 69,921,100.00 164 64,587,700.00 164 49,391,100.00 164 31,136,600.00 

รวม 299 101,009,400.00 299 100,452,240.00 300 123,236,955.00 300 107,696,800.00 300 84,592,300.00 



ส่วนท่ี  4 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan 

การวางแผน 

 เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  ต่อไป  

     เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 

การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่   17  กันยายน  2564 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน  50  โครงการ งบประมาณ  9,146,200  บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  14 2,148,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 693,000 

3. การพัฒนาด้านสังคม 13 449,200 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 4 2,555,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 8 740,000 

6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 2 2,561,000 

รวม 50 9,146,200 

 

 

 

 

 



    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียน การสอนและ
อุปกรณ์การศึกษา ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

39,500.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ของ
ศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ  

จัดซื้อสื่อการเรียน การสอน และอุปกรณื
การศึกษาให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

160,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดี
ให้แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนในศุนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล ขุนแก้ว 

3.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประชุมและปฐม- 
นิเทศผู้ปกครองและ
นักเรียน 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน 
รับทราบแนวทางการด าเนิน- งาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

- จัดประชุมและปฐมนิเทศ ให้แก่
ผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษาใหม ่

4.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการไหว้ครู 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณี ไหว้คร ู 
มีการสืบสาน ประเพณี ไหว้คร ูให้กับ
เด็กนักเรียน ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต าบลขุนแก้ว 

5.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา 

59,500.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่างเสริมการศึกษา  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อป ี

6.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน
ใน สถานศึกษา 

1,344,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ดี
ให้แก่เด็กนักเรียน  

เด็กนักเรียนใน สถานศึกษา 1.โรงเรียน
วัด ประชานาถ 1.โรงเรียนวัด วัดสว่าง
อารมณ์ 

7.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันแห่งความภาคภูมิใจ  15,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ ของตนเอง 2.เพื่อให้
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 3.เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญ ของการศึกษา 4.เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กให้เด็กอยากเรียนใน 
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
40 คน ได้เรียนรู้และร่วม กิจกรรม 



8.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิม- 
พระเกียรติและงานรัฐพิธี 
ต่างๆ 

320,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ -เฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว -เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯลฯ 

9.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแห่เทียนพรรษา 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจ- กรรม
ประพณีแห่เทียนพรรษา  

จัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษา 

10.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาฬารหบูชา  

การจัดกิจกรรมการปฎิบัติธรรม ให้กับ
ประชาชนในต าบลขุนแก้ว เช่น - 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

11.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันเรือยาว 
ประเพณีและเรือมาด 

0.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น การแข่ง
เรือ  

มีการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิง
ถ้วยพระราชทานฯ และเรือมาดพื้นบ้าน 

12.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กรู้รักและสามัคคี มีการ
พัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในส่ิงที่ดี  

มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาต ิ

13.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเทศบาล  
มีการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ในวัน
เทศบาลในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี 

14.  

1การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดประเพณีวัน 
สงกรานต์ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณี- วันสงกรานต ์ 
มีการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

15.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
และปูองกันการแพร่
ระบาด ของยาเสพติด 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนัก
ถึงโทษของยา- เสพติด  

-จัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน ยาเสพติด -
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ประชาชนห่าง- ไกลยาเสพติด -จัดซื้อ
เครื่องตรวจหาสารเสพติด 

16.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อปูองกันและบรรเทา- สาธารณ
ภัยที่จะเกิดขึ้น  

ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ต าบล
ขุนแก้ว 



ส านักงานปลัด 
อบต. 

17.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกัน และระงับอัคคีภัย
ให้กับ เยาวชนใน
สถานศึกษา 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการฝึกอบรมการ ปูองกัน
และระงับอัคคีภัยให ้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา  

จัดฝึกอบรมการปูองกัน และระงับ
อัคคีภัยให้กับ เยาวชน 

18.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรม อปพร. 25,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมของ อพปร.  
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สมาชิกอป
พร. 

19.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดฝึกซ้อมแผน
ปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย  

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

พนักงานเจ้าหน้าที ่เทศบาลต าบลขุน
แก้ว และหน่วยงานอื่นที่เข้า ร่วม
ฝึกซ้อมดับเพลิง  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่รับการอบรม 

20.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการออก 
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
(เต้นแอโรบิค) 

43,200.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีการ รวมตัวกัน
ออกก าลังกาย โดนการเต้นแอโรบิค  

มีการจัดกิจกรรมเต้น แอโรบิคให้
ประชาชน 

21.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปูองกันและควบ- 
คุมโรคไข้เลือดออก 

25,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อลดอัตราการเจ็บปุวย จากโรค
ไข้เลือดออก  

จัดให้มีการปูองกัน แก้ไข ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

22.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ- 
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

16,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้การ 
ปูองกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า
และเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิต จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  

มีการรณรงค์ให้ประชาชน ได้เข้าใจ
วิธีการปูองกัน พิษสุนัขบ้าในต าบลขุน
แก้ว และการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 

23.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร้งเต้านม  

28,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน า
สุขภาพม ีความรู้ในการตรวจคัด- 
กรองมะเร็งเต้านม 2.เพื่อส ารวจ
แนะน า กลุ่มเปูาหมายในการ ตรวจ
คัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วยตนเองได้  

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ 
ประชาชนชนหมู่ละ 50 คน 

24.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

26,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน า
สุขภาพ และประชาชนมีความรู ้ใน
การเลือกซ้ือเกลือ ไอโอดีน 2.แกนน า
หมู่บ้านและ แกนน าสุขภาพสามารถ 

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ 
ประชาชนชนหมู่ละ 50 คน 



สยามบรม- ราชกุมาร ี การแพทย ์ ตรวจหาปริมาณไอโอดีน ในเกลือโดย
วิธีเบื้องต้น  

25.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน- ราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

26,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

1.เพื่อให้แกนน าหมู่บ้าน และแกนน า
สุขภาพม ีความรู้ความเข้าใจใน เร่ือง
ภาวะโภชนาการ 2.เด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับ การประเมินด้านภาวะ 
โภชนาการเบื้องต้น 3.เด็กที่มีภาวะ
ทุพ- โภชนาการและ โภชนาการเกิน 
ได้รับการ ส่งต่อเพื่อการแก้ไข ปัญหา  

แกนน าหมู่บ้าน แกนน าสุขภาพและ 
ประชาชนชนหมู่ละ 50 คน 

26.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า เทศบาล
ต าบลขุนแก้ว  

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสริมสร้างศักยภาพและ ความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลฯ ให้มี
บุคลากรที่ช่วยเหลือพนักงาน ในการ
ปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่อย่าง มีประสิทธิภาพ  

เทศบาลต าบลขุนแก้วมีบุคลากรที่ 
สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน การ
ปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่  

27.  
3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ (สถานที่
กลาง) 

0.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนมี
สิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความ 
คล่องตัวในการบริหาร งานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2.ศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  

ประชาชน ต าบลขุนแก้ว 

28.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ(การปลูก
หญ้าแฝก) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้า แฝกเพื่อ
ใช้รักษาหน้าดิน ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ 

ประชาชนในพื้นที่ด าเนิน การตาม
แนวทางพระราช ด าริปลูกหญ้าแฝก 

29.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ การใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อความสะอาดและ การก าจัดขยะ  
รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก ขยะก่อน
น ามาทิ้ง 

30.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
สิ่ง แวดล้อมน่าอยู ่(Big 
cleaning day) 

5,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ม ี
ความสะอาดสวยงามเป็น ระเบียบ
เรียบร้อย  

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ประชาชนดูแล
รักษาความ สะอาดในพื้นที่ต าบลขุนแก้ว 

31.  

4.การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

จ้างเหมาก าจัดขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฎิกูล 

2,500,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย  ด าเนินการจ้างเหมาก าจัดขยะ มูลฝอย 

32.  5.การพัฒนา
ด้านการ

โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญ ของชาติโดยเฉพาะ

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก

เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว

มีการจัดกิจกรรมให้ประชา- ชนในต าบล
ขุนแก้ว แสดง ความจงรักภักดีต่อ



บริหารจัดการ
ที่ด ี

สถาบันพระ มหากษัตริย์
โดยให้ประชาชน ได้มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

และสมเด็จ- พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี  

สถาบัน พระมหากษัตริย ์

33.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้ 
ปลูก จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต คอรัปชั่น 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูก
จิตส านึก การต่อต้าน การทุจริต
คอรัปชั่นในพื้นที่  

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ 
ความเข้าใจและปลูก จิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต 

34.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นและอบรมให้
ความรู้ ในการจัดท าแผน
ฯ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา ต าบล
ขุนแก้ว โดยอาศัยการม ีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของต าบล
ขุนแก้ว ส าเร็จ 

35.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่/ร่วม กับ
หน่วยงานอื่น 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อออกให้บริการประชาชนใน พื้นที่
อย่างทั่วถึง  

จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้ บริการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

36.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการปรับปรุงเว็บไซค์ 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์ข่าวสาร
ของทางเทศบาล มีความสะดวก
รวดเร็ว  

มีการปรับปรุงเว็บไซค์ให้ ใช้งานได้
สะดวกและทันสมัย 

37.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการเลือกตั้งของ
เทศบาล ต าบลขุนแก้ว  

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ก าหนด  

- เพื่อด านินการเลือกตั้งให้มี สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร ท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) ตามระยะ ที่ก าหนด 

38.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และทัศน ศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลขุนแก้ว 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน  

ผู้บริหาร ทต.ขุนแก้ว มีการ พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 

39.  

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร
ของทต.ขุนแก้ว 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังส่งเสริมและยกระดับ 
มาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมให ้เป็น
ผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน ตาม- หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสน  

จัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

40.  
6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร

โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน ค.ส.ล.คลองขุนแก้ว
ต่อเนื่อง บริเวณหน้าบ้าน

1,117,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง

เพื่อปูองกันดินริมตลิ่งและถนนเลียบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาสร้างเขื่อนกันดิน 
คลองขุนแก้ว ต่อเนื่องบริเวณหน้าบ้าน 
นายไพฑูรย์ อินพาเพียร หมู่ที่ 1 ความ



สาธารณะ นายไพฑูรย์ อินพาเพียร 
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

ประปา ยาว 147 เมตร โดยใช้เข็ม I 0.22X๐.๒๒ 
เมตร (เสริมเหล็กDB12 ม.ม.) 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบล 
ขุนแก้วก าหนดพร้อมติดตั้งปูาย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

41.  

6.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน คสล. คลองประชา
นาถ (ไดเทคดิส) หมู่ที่4 
ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1,444,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปูองกันดินริมตลิ่งและถนนเลียบ 
คลองเกิดการทรุดตัว  

เพื่อด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกัน
ดิน คสล. คลองประชานาถ (ไดเทคดิส) 
หมู่ที่ 4 ความยาว 200 เมตร โดยใช้เข็ม 
I 22×22 (เสริมเหล็ก DB 12 มม.) 
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
ก าหนด พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

42.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการครอบครัว
เข้มแข็งไร้ ความรุนแรง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญ 
และผลเสียของการใช้ความส าคัญ 
และผลเสียของการใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัว 2.เพื่อให้ความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยว กับ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วย ความรุถนแรงใน
ครอบครัว และการคุ้มครองสิทธิ 
สตรี และผู้สูงอาย ุ 

สมาชิกในครอบครัวเด็กและ เยาวชน,
ผู้น าชุมชนต าบลขุนแก้ว จ านวน 40 คน  

43.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสานสัมพันธ์ 
ครอบครัว 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัว 2.เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมี กิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันกินอยู ่อย่างไรห่างไกลโรค 3. 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัวภายในชุมชน  

สมาชิกในครัวเรือน เด็กและเยาวชน 40 
คน 

44.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ และเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน ต าบลขุนแก้ว 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให ้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน ต าบลขุนแก้ว - โครงการ
ฝึกอบรมการพับ เหรียญโปรยทาน จาก
ริบบิ้น และการพับผ้าขนหนูเป็นรูปต่างๆ 
- โครงการอบรมการท าแปูง น้ าหอมเย็น 
แปูงทาหน้า 3 สูตร และผงสมุนไพรขัด
หน้า - โครงการอบรมท าลูกประคบตัว 
คลายเส้น ลูกประคบหน้า 3 สูตร 

45.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการเผยแพร่ ความรู ้
ด้านกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน ์ของผู้พิการ 

13,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจถึง
สิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการ ใน
ด้านต่างๆของตนเอง  

อบรมให้เผยแพร่ ความรู ้ด้านกฎหมาย
และสิทธิ ประโยชน์ ของผู้พิการ จ านวน 
40 คน  

46.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างกลไกลการมีส่วนร่วม ใน
การลดปัญหาการแพร่ระบาด ของยา
เสพติด  

อบรมให้ความรู ้ในการลดปัญหาการ
แพร่ระบาด ของยาเสพติด นักเรียน
จ านวน 40 คน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต าบล
ขุนแก้ว 

180,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง และ
ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน และกัน  

อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต าบลขุนแก้ว จ านวน 
120 คน 

48.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัด
นครปฐม 

200,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ในการ ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง และ
ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน และกัน  

อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต าบลขุนแก้ว จ านวน 
120 คน 

49.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐ- กิจพอเพียงมา
เป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิต  

จัดให้มีการหลักการและ ความรู้ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ 
ประชาชนในต าบลขุนแก้ว 

50.  
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
ของ คณะกรรมการชุมชน 
และที่ปรึกษาชุมชน 

200,000.00 

ส านักปลัด อบจ.
, ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษา ดูงานด้าน
การพัฒนาชุมชน ในท้องถิ่นอื่นๆ 
สามารถเพิ่ม พูนประสบการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่
และน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนว ทาง
ในการพัฒนาชุมชนใน เขตเทศบาลฯ 
ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษา
ชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน 



 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

      เทศบาลต าบลขุนแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ              
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4  โครงการ จ านวนเงิน 1,834,000 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 684,229 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
(ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565) 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  3 684,770 3 684,770 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 

3.การพัฒนาด้านสังคม 1 9,539 1 9,539 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 0 0 0 0 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 0 0 0 0 

รวม 4 694,309 4 694,309 

 

ผลการด าเนินงาน 

  เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2565 ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 6 ด้าน  

 

 

 

 

  

 

 



ส่วนท่ี  5 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
( ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ) 

 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้  

 ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔8 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 ๑.๒  เทศบาลต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินงานได้   ดังนี้  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  300  โครงการ 

   สามารถบรรจุเข้าเทศบั ญญัติได้     จ านวน   50   โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  16.66  

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  ของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 

 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

 ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้  ดังนี้  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

2565 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2565 

เทศ
บัญญัติ 

2565 

ด าเนินการ 
ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

300 50 50 4 

ร้อยละ - ๑๐๐ 16.66 2 

 



 

3.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 

  เทศบาลต าบลขุนแก้ว  มีข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ท่ีประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้เทศบาลด าเนินการ 
แก้ไขให้ในด้านต่างๆ   เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพอใจ   หากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตกกังวลและเกิดความไม่พอใจในที่สุด   

 4.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลขุนแก้ว 

4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 

ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลขุนแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากนโยบายของ
รัฐบาลที่ลดอัตราการช าระภาษี  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid – 19)  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ  ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานอาจยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

อุปสรรค 
  งบประมาณมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

  ปัญหา 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลขุนแก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ 
ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    

 

 

 



   

5.  ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลขุนแก้ว  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

 5.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาฯ ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาฯ และให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาฯ ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง  ในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล    
๓)  ควรหาวิธีเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และเร่งรัดในส่วนของโครงการที่กันเงินให้ด าเนินการให้เสร็จในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป 

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม  กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

 5)  โครงการที่ประชาชนเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชน
รับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

5.๒  การบริการประชาชน 

๑)  ผู้บริหารควรหาเร่งจัดบริการสาธารณะเช่น ไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปา ถนน ระบบ 
การระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  โดยควรปรับปรุงและบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งคอยปรับปรุงให้ทันสมัย ประหยัดพลังงานและงบประมาณ 

2)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ผ่านทางหอกระจายข่าวของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ข่าวเป็น
ประจ า  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

5)  ควรพิจารณาการจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
ในการรับบริการของเทศบาล 

6)  ผู้บริหารควรมีแผนการอพยพประชาชน   ออกจากพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลขุนแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลขุนแก้วสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 



 


