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                                          ค าน า                                            ก 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น   
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวัง เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้           
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน         
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                                             คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                                                                                               แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

                                                                                            ตุลาคม 2563 
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 ส่วนที ่๑ 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน     
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล  
ที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ   
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ      
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่    
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ       
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น       
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการ        
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง    
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ 

/ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก… 
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-2- 
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากร    
ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ   
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback)         
ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)    
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

/ ๑. ความหมาย... 
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๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น            
ได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง      
ในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้      
เงินอุดหนุน 

 
 

/ ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… 
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๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        

ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘      
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้     
ในแผนพฒันาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ     
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้อง    
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ
สิ่ ง เหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและปร ะเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

/ 4. ขั้นตอนการติดตาม... 
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

 ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61      
ข้อ ๑3    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 

/ ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตาม... 
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/ ๔. กรอบและแนวทาง… 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย     

ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมนิผลแผนพัฒนา 
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๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง       
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)           
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
     การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

                         มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธะกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
       การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

/ (๔) ความก้าวหน้า... 
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-๘- 
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)  

                        พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
                        ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                              มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง   
                          ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                              เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
                          ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 
อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
                          ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
                         ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
                          ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                               ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม       
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

     (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
           ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่    

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

    (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
          ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือ      

ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
    (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

          ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 
 

/ (๘) การประเมินผลกระทบ... 
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-๙- 
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

       เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้าน        
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ  (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุ
ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                        เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น   
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์   
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง  
                ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
                 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด    
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
    ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 
 
 
 
 

/ ๕.๑  ระเบียบในการติดตาม... 
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-๑๐- 
๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

           รายไตรมาส 
      (๑) ไตรมาสที่  ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)  

   (๒) ไตรมาสที่  ๒   (เดือน มกราคม - มีนาคม) 
      (๓) ไตรมาสที่  ๓   (เดือน เมษายน - มิถุนายน)  

   (๔) ไตรมาสที่  ๔   (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) 
 ระยะ ๖ เดือน 

      (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม         
               (๒) เดือน เมษายน - กันยายน   

           (๔) เครื่องมือ อันได้แก่   
                           เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 

/ ๕.๒  วิธีในการติดตาม… 
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-๑๑- 
๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
                        ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล          
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล             
จากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                          โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการ       
จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/      

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

     กุดกว้างในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลกุดกว้าง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ   

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน           
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 

/ ๗. ประโยชน์ของการติดตาม... 

http://www.dla.go.th/
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-๑๒- 
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย     
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน           
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร         
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์   
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ      
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป         
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
๑. นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่  ประธานกรรมการ  
2. นางแสงจันทร์ คลังค าภา      ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง  กรรมการ 

  3.  นายวีระวุฒิ โพธิ์ฟันเรือ        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง            กรรมการ 
  4.  นางทองฤทธิ์ พรมพ้ัว          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง            กรรมการ 
  5.  นางราตรี  ธงชัย          ประชาคมท้องถิ่น                      กรรมการ 
  6.  นายเจียม สุริยะวงค์       ประชาคมท้องถิ่น                      กรรมการ 
 
 

/ ๗. นางสาวมยุรา... 
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  ๗.  นางสาวมยุรา อินทรบุตร     นักวิชาการส่งเสริมสาธารณสุข ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนฟันเรือ               กรรมการ 

  ๘.  นางสาวปาณิสรา วงษ์พระลับ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ  
9. นายนิคม เบ้าเหนียว         ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ 
๑0. นายวิรัตน์ ปูุน้อย         ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ 

  ๑1. นางสาวกิติยา ตุงคศิริวัฒน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ/ 
เลขานุการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์... 
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-๑๔- 
ส่วนที ่๒ 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า        
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา         
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   

ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ     
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

/ ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน... 
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-๑๕- 
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี  
๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

 วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

 หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

 วัตถุประสงค์  
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑) การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
 
 

/ ๓) การลดรายจ่าย...     
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-๑6-    
๓) การลดรายจ่าย     
๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น

หลัก ๑๑ แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้ 
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ           

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว    
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่ อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน 

/ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม… 
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-๑๗- 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ        
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 

๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ     
ยาเสพติด 

/ ๒) มาตรการปูองกัน... 
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-๑๘- 
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑) ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท า
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ  เพราะ        
รับผลประโยชน์ 

๒.๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๖) จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ  
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอนแก่น 
         ๖.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดรอยเอ็ด - 
ขอนแกน – มหาสารคาม - กาฬสินธุ  

     คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด         
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยใูนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ ์” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน มาจากขอนแกน,   
สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ์) กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของ    
กลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวนไววา “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันส าปะหลัง) 
อุตสาหกรรมการคา การบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล”   
               6.1.2 เปาประสงค เชิงวิสัยทัศน  
                      เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่ พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงไดก าหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไว ดังนี้  
                       1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
                      2. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
                       3. พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
                       4. เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

/ 6.3 ตัวชี้วัดรวม… 
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-๑๙- 
               6.1.3 ตัวช้ีวัดรวม 
                 1. รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน 

               2. รอยละของจ านวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP 
      3. รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน 

                 4. รอยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
                 5. รอยละของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
         6.2 ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
             กลมุจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และ
กลยุทธการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน ของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
                       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง   

                    1. เปาประสงค  
               1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี   

                            1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินคาเกษตรและ 
                                          ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินคาเกษตร  

                    2. ตัวช้ีวัด 
                      2.1 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP 
                      2.2 รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน 
                          3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ  กลยุทธ ดังนี้  
                     3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต   

               3.2 พัฒนาและสรางมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
                      3.3 พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก   
                       ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

                  1. เปาประสงค  
             1.1 เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุ่มจังหวัด 
             1.2 มีความพรอมด้านโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
             1.3 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

                    2. ตัวช้ีวัด 
             ๒.1 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 
             2.2 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
             2.3 รอยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด  

                  3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
                3.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน  

            3.2 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ 
          ดานอุตสาหกรรม  

                   3.3 สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
                     3.4 จัดหาชองทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  
 

/ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3… 
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-๒๐- 
                       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด  
                          1. เปาประสงค  

            1.1 รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
            1.2 เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ  

                 2. ตัวช้ีวัด 
                2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
               2.2 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
                2.3 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

                 3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
            3.1 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
            3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
            3.3 สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว  

                       ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การก้าวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                   1. เปาประสงค  
                           1.1 พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
                          1.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
             1.๓ พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
                   2. ตัวช้ีวัด 

          2.1 จ านวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          2.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตรกลมุจังหวัด 

               3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
          3.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          3.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด 
          3.3 พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

         6.3 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงทิศทางหรือแนวทางพัฒนา     
ในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และศักยภาพการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่ โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกันระดม
ความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธิ์ผล       
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

      6.3.1 บทบาทเชิงพื้นที่ 
                        ๑. เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB)  
                      ๒. เป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดน าร่องในการพัฒนาให้เป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ 
 
 
 
 

/ ๓. เป็นพื้นที่ปลูกพืช... 
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-๒๑- 
                          ๓. เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 

  ข้าว 
                                 นาปรัง   ผลผลิตรวม      ๗๘,๗๐๒ ตนั                                   
                                 นาปี  ผลผลิตรวม    ๖๘๔,๘๔๐ ตนั 

 - ข้าวเหนียว   ผลผลิตรวม    ๔๙๐,๖๓๕ ตนั 
 - ข้าวเจ้า ผลผลิตรวม    ๑๙๔,๒๐๕ ตนั 

 อ้อยโรงงาน  ผลผลิตรวม ๕,๕๖๙,๗๖๘ ตนั 
 มันส าปะหลัง  ผลผลิตรวม    ๘๐๔,๔๘๓ ตนั    

        (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น)   
                          ๔. เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ พร้อมรองรับการพัฒนา 

          6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
            ประเด็นท้าทายต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

                    ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 

     มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
     มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety) 
     สอดคล้องกับสภาพดินและภูมิอากาศในพ้ืนที่ 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่มีอยู่ และท่ีควรจะเกิดขึ้นในอนาคต
จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 

     เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในด้าน 
    - การใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่หรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 
    - การสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ 
    - การสร้างภาคบริการที่ต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
     ไม่สร้างปัญหาผลกระทบด้านมลภาวะในพ้ืนที่ 

๑.๒ จะพัฒนาเพ่ือเสริมบทบาทความเป็นพ้ืนที่จุดตัดของเส้นทางการพัฒนาตามแนว EWEC     
       ได้อย่างไร เพ่ือให้ 

     เกิดความเป็นเมืองศูนย์กลางเจริญในระดับอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
                               เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๑.๓ จะส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างไร เพ่ือให้ 
     เพ่ิมรายได้ให้กับจังหวัด 
     เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนของจังหวัดเพ่ิมเติม 
           เป็นปัจจัยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะมาลงทุนในจังหวัด 

๑.๔ จะพัฒนาสร้างสินค้า OTOP ของจังหวัดอย่างไร เพ่ือให้ 
     เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้/เสริมให้กับประชาชนของจังหวัด 
     เกิดสินค้าเป็นเอกลักษณ์จากรากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                
                                   ของจังหวัด และสามารถขยายเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งดึงดูดให้เกิดการ 
                                   ท่องเที่ยวในจังหวัด 

 
 / ๒.  ด้านสังคม... 
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-๒๒- 
               ๒.  ด้านสังคม 

๒.๑ จะยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร เพ่ือให้ 
    มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 สามารถได้รับผลจากการเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ 
     ระยะยาว 

๒.๒ จะลดหรือขจัดปัญหาสังคมที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
      ได้อย่างไร เพ่ือให้ 

                              ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๓ จะเสริมสร้างครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการรองรับ 
      กับภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เพ่ือให้ 
  ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปด าเนินการ แก้ไขปัญหา 

                                เกิดระบบการคุ้มครองทางสังคมในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพเสริมกับระบบที่ต้อง 
                                     บริหารจัดการโดยภาคราชการ 
               ๓.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ จะฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้อย่างไร เพ่ือให้ 
                             เป็นฐานทรัพยากรทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                             ปัญหาผลกระทบต่อเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น ปัญหาน้ าท่วม  
                                  และภัยแล้ง ฯลฯ 

๓.๒ จะขจัดปัญหาที่อาจสร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรให้เพ่ิมข้ึนได้อย่างไร เพ่ือให้ 
            ลดภาระท่ีภาคราชการจะต้องเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา 
                             สามารถที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันในการพัฒนาตามศักยภาพ  
                                 และข้อจ ากัดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๔.  ด้านความม่ันคง 

๔.๑ จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้ 
      อย่างไร เพ่ือให้ 

                             ปัญหาเหล่านี้ไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมท่ีส าคัญและกระทบต่อ 
                                 ภาพลักษณ์ของจังหวัด 
   ปัญหาเหล่านี้ไม่ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ 

๔.๒ จะใช้มาตรการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการ 
      เข้าไปเสริมการปูองกัน/ขจัดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพ่ือให้ 

   เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆ เข้ากับการปูองกันปัญหาด้านความมั่นคงใน 
    รูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

/ แผนยุทธศาสตร์… 
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-๒๓- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 12 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้เป็นเมืองส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีการ
วางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลให้ใน
ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อปูองกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
อย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัด
ขอนแก่น จึงได้มีการก าหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพภายในที่มี
ใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สุข     
ที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565 
     เป้าหมายการพัฒนา  

   “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

 1. เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Smart City) 
 2. ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งโลจิสติกและระบบราง 
 3. เมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City) 
 4. เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 
 5. ศูนย์กลางการศึกษา 
 6. ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ 
 7. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว 

                    พันธกิจ  
 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม                    
 2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ   
                              ความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               
 3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สู่การเป็น Smart City และ MICE City   
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 
 2. ระดับดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวช้ีวัด 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 

/ แนวทางการพัฒนา… 
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-๒4- 
      แนวทางการพัฒนา   
            1.1 ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 

            1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs และผลิตภัณฑ์  
                                   ชุมชน 
   1.3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  
   1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับให้การบริการ 
              1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

      ข้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
      มันส าปะหลัง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
      อ้อย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

 รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3 ต่อปี 
 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 28.5 (ระหว่างปี 2561 – 2565) 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            2.1 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อปี 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
 สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                

ร้อยละ 100 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            3.1 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3 การปูองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             3.4 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร ต่อปี 
 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เฉลี่ยร้อย

ละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 
 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 77 
 จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 

/ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 … 
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-๒5- 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      แนวทางการพัฒนา   
            4.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
             4.2 การปูองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
             4.4 การปกปูองและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             4.5 ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม

เปูาหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเปูาหมายที่

ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
 การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
     - จ านวนหมู่บ้านสีแดง ลดลง   ร้อยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  และ
เมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 
      แนวทางการพัฒนา   
            5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี  
 จ านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand 

MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แห่ง ต่อป ี
 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

            แผนงานเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทาง 
                                               การแข่งขัน 

             เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นมิตร 
                                                       กับสิ่งแวดลอ้ม 

                              ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๑.๑ ร้อยละของผลผลิตพืชส าคัญเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

๑. ข้าวนาปี ร้อยละ ๑ ต่อปี 
๒. อ้อย ร้อยละ 0.๑ ต่อปี 

 
/ ๑.๒ ร้อยละของจ านวน… 
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-๒6- 
๑.๒ ร้อยละของจ านวนแปลงต่อฟาร์ม ฟาร์มที่ได้รับใบรบรองมาตรฐาน GAP ของ 

                                     ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตร  
                                     และสหกรณ ์(ข้าวหอมมะลิ) เพิ่มข้ึนเป็น ๙๘ %  

๑.๓ ร้อยละของจ านวนเกษตรกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบ 
                                     มาตรฐาน GAP(ข้าวหอมมะลิ) เพิ่มข้ึนเป็น ๙๘ %  

๑.๔ จ านวนพื้นที่ท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทาน 20,000 ไร่ เพ่ิมขึ้นปีละ 5,000 ไร่ 
๑.๕ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งน้ าในไร่นา (นอกเขตชลประทาน) 5,000 แห่ง 
๑.๖ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน ๕0,000 ไร่ 
๑.๗ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้ 
      อย่างยั่งยืน 400 ราย 
๑.๘ ร้อยละของมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๙ ร้อยละของฟาร์มสัตว์น้ าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน                 
      ทั้งหมดท่ีขอการรับรองเพ่ิมข้ึนปีละ ๑๐ % 

          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้สามารถ
รองรับการแข่งขัน 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๒.๑ ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับการรับรอง 

                                     มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ร้อยละ 100  
๒.๒ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ % 

           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๓.๑ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จดทะเบียนธุรกิจ เพิ่มข้ึนปีละ ๕% 
๓.๒ จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้า/การลงทุน/การตลาดในประเทศ  

                                     ปีละ ๕ ครั้ง  
๓.๓ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๑.๑ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ไดร้ับการคัดกรองเบาหวานปีละ 9๐ % 
๑.๒ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓5 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง ความดัน ๙0 % 
๑.๓ ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี เพ่ิมขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๔ ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี เพ่ิมข้ึนปีละ ๑ % 
๑.๕ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึนปี 

                                     ปีละ ๑ % 
๑.๖ ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย ได้ 95 % 
๑.๗ ร้อยละของตลาดสดที่ได้รับรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 
      ระดับดี หรือระดับดีมากเพ่ิมข้ึนปีละ ๒ % 
 

/ ๑.๘ ร้อยละของร้านอาหาร… 
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-๒7- 
๑.๘ ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์และติดปูายอาหารสะอาด 

                                     รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 88 
๑.๙ ร้อยละของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๑๐ ระดับความส าเร็จของการจัดการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๑๑ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง     

                                        ผู้บรโิภคด้านสุขภาพ (Safer Food for Better Health) 
๑.๑๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือลดอัตราการปุวยตายด้วยโรควัณโรค 
๑.๑๓ ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ 

                                       ทางเลือกท่ีได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๒.๑ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็น 10  
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ 
      ภายนอก (Ouality Schools) เพ่ิมข้ึนปีละ ๒ % 

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๓.๑ จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความสุขมวลรวมอย่างน้อย 
      ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านเปูาหมายในแต่ละปี 
๓.๒ อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ ๐.๐๑ ต่อ ปี 
๓.๓ ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานเพิ่มข้ึนปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละของแรงงานใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ ผ่านการ 

                                     ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มขึ้นปีละ ๑ % 
๓.๕ จ านวนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมในระบบ 
      (มาตรา ๓๓,๓๙) และนอกระบบมาตรา ๔๐ เพ่ิมข้ึนปีละ ๓ % 
๓.๖ ร้อยละของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา 

                                     ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพ่ิมขึ้นปีละ ๕ % 
๓.๗ ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๘ จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรม  

                                     จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ปีละ 3๐๐ ครั้ง 
๓.๙ จ านวนกิจกรรมที่มีการรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยม จิตส านึกและความภาคภูมิใจ 
      ในความเป็นไทย ๑๓๐ ครั้ง 
๓.๑๐ จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความ 

                                       หลากหลายทางวัฒนธรรม ๑๕ ครั้ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

                                           อย่างย่ังยืน 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/ ตัวชี้วัด / เปูาหมายรวม 5 ปี… 
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-๒8- 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ปีละ 4,000 ไร ่
๑.๒ จ านวนการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายต้นน้ าล าธารให้สามารถใช้งานได้ดี  
      ปีละ ๓00 แห่ง 

          ๑.๓ จ านวนเนื้อที ่ที่ดินเสื่อมโทรมได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน ๕,000 ไร่ 
๑.๔ จ านวนแหล่งน้ า/คลองธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟู ให้สามารถ 
      ใช้ประโยชน์ได้ดี ปีละ ๔0 แห่ง 
๑.๕ จ านวน อปท. ที่มีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน ๒๒๔ แห่ง 
๑.๖ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่คงรักษาระบบการจัดของเสีย  
      เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ๒4 แห่ง 
๑.๗ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
      (Green Industry) 170 แห่ง  
๑.๘ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
      จ านวน 12 แห่ง  
๑.๙ ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยได้  
      รบัการจัดการ 100 % 
๑.๑๐ ร้อยละของเครือข่ายอาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)          
        มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพ้ืนที่ 
        เปูาหมาย ๕๐  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

               ประชาชน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเพ่ิมขึ้น         
      ปีละ ๑ % / ป ี
๑.๒ ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดีต่อชีวิต ร่างกาย และเพศเพ่ิมข้ึน  

                                     ปีละ 0.๒๕ %   
๑.๓ ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มข้ึน  

                                     ปีละ 0.๒๕ %   
๑.๔ อัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ของจังหวัดลดลง 2.5 %                                       
๑.๕ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ปีละ 5 % 
๑.๖ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงปีละ 5 %  
๑.๗ สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคน เหลือ 184.55 เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๑.๘ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาส าคัญถูกด าเนินการ 
      ตามกระบวนการยุติธรรม ปีละ 5 % 
๑.๙ ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมปูองกัน แก้ไข และ 

                                     เฝูาระวังปัญหายาเสพติดเทียบกับค่าเปูาหมาย ปีละ 90 % 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพ่ิมศักยภาพการปูองกัน แก้ไขฟ้ืนฟูและเยียวยาจาก 
                                                     ภัยธรรมชาต ิ

/ ตัวชี้วัด / เปูาหมายรวม 5 ปี… 
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          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๒.๑ ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง ปีละ ๓ % 
๒.๒ ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมลดลง ปีละ 0.๒ % 
๒.๓ ร้อยละของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติลดลง ปีละ ๑ % 
๒.๔ ร้อยละของพ้ืนที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ ได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะ และเยียวยา 100 % 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาค            
                                         ลุ่มน้ าโขง  

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่ม                 
                                                   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๑.๑ เส้นทางการขนส่งทางถนน ได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายถนนหลัก จ านวน  

๓ เส้นทาง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๕) 
๑.๒ เส้นทางการขนส่งทางระบบรางได้รับการพัฒนา จ านวน ๒ เส้นทาง  

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๕) 
๑.๓ สถานีขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก ได้รับ 

การพัฒนา จ านวน 1 แห่ง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕61 -
๒๕๖๕)    

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับภาคบริการ การค้า การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๒.๑ จ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เพ่ิมข้ึน   
๒.๒ จ านวนผู้ปวุยนอกในกลุ่ม GMS เข้ามาใช้บริการในด้านการแพทย์/สาธารณสุข 

เพ่ิมข้ึนปีละ ๕ %          
๒.๓ จ านวนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม GMS เข้ามาศึกษาเพ่ิมขึ้น ๗.๙๕ %  
๒.๔ จ านวนครั้งของการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นปีละ ๘ ครั้ง 
๒.๕ จ านวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมระหว่างประเทศปีละ ๒ ครั้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
๑.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
๑.๓ ร้อยละของความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ร้อยละ 82 

 ภาพรวม ร้อยละ 95 
๑.๔ ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเปูาหมาย  

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
๑.๕ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๑.๖ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการศึกษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ 
/ ๑.๗ ระดับความส าเร็จ… 
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๑.๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
๑.๘ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
๑.๙ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๑.๑๐ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
๑.๑๑ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา  
๑.๑๒ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูา  
๑.๑๓ อัตราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร   
๑.๑๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

     1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                                        
           วิสัยทัศน์ 

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
           พันธกิจ 

  ๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
๒. พัฒนาคนให้ มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ               

และการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
                     ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน                     
                     ๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริม 

การท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

          เพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

      ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและ 
            เป็นระบบ 
      ๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

/ ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ… 
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    ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  

      ๑.๓ พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
    แบบมีส่วนร่วม 

      ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 
            ครบวงจร  
      ๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร  
            และการลดอุบัติเหตุ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
      ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
      ๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
      ๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
      2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม        
      2.5 สนับสนุนชุมชน หนว่ยงานผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา     
            ความสะอาด 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน 
                                 ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชน 
            ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
      ๓.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและ   
   การกีฬา/นันทนาการเพ่ือการออกก าลังกาย   
      ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพ 

             ของประชาชน 
      ๓.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
      ๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพื่อกรใช้ทักษะชีวิตที่ดี  
             เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
      ๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ 
            ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้   

          4.1 บริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
       และยั่งยืน 

          4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม 
       สมบูรณ์  

          4.3 พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และ 
       มีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

/ 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ… 
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          4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
          4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
         ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.                                   
                                  ตามศักยภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 

      ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน     
             การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 

      ๕.๔ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ 
            นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
      ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
         ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
                                 ในระดับปฐมภูมิ 
         6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

      ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ              
            เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
      ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนา 
            รูปแบบการบริการประชาชน 
      ๖.๕ เฝูาระวัง ปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบ 
            การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
        ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก 

       และเยาวชน  
          7.2 อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
          7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
          7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทาง               
                             การพัฒนา ดังนี้ 

        8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
 

/ 8.2 ส่งเสริม สนับสนุน… 
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           8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
                                   ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
           8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
                   8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

        ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
              ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่น 

              6.๕  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง                                                                    
                     6.5.1 วิสัยทัศน์  
                              วิสัยทัศน์  : “ต าบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ  
                                              เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม” 

           จากวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดกว้าง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง โดยค านึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยรวม และยังสอดคล้องกับ 
  - นโยบายของรัฐบาล 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอและจังหวัด 
  - กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  
  - นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น                                                              
                     6.5.๒ ยุทธศาสตร์  
                              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ   
                              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
                                  ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว  
                              5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                          
                   6.5.๓ เป้าประสงค์ 
                             1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีอย่างครบครัน และมีการบริหารจัดการที่ดี 
                             2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงอันจะน าไปรายได้เงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นจนกินดีอยู่ดีและ 
                                 ยัง่ยืน 
                             3. อัตราความยากจนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
                                 ในชีวิตและทรัพย์สิน 
                             4. สง่เสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป  
                                 จดัให้มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
                             5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                                 อย่างยั่งยืน                                                        
                    6.5.4 กลยุทธ์  
                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สร้างถนนล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ 
                                                            ถนนลาดยางภายในต าบล    

/ กลยุทธ์การพัฒนาที ่2… 
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                                กลยุทธ์การพัฒนาที ่2 จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟูาสู่ 
                                                            แหล่งการเกษตรอย่างเพียงพอ                                       
                                กลยุทธ์การพัฒนาที ่3 สร้างร่องระบายน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน  
                                กลยุทธ์การพัฒนาที่ 4 จัดให้มีระบบน้ าประปาที่สะอาด และสาธารณูปโภค 
                                                            สาธารณปูการต่างๆ อย่างทั่วถึง                                         
                                กลยุทธ์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ า/คลองส่งน้ า/ฝายต่างๆ ภายในต าบล 
                              ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ 
                                                             กองทุนต่างๆ 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที ่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในต าบล 
                              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรักษา ความปลอดภัยและ 
                                                           ทรัพย์สินของประชาชน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที ่2 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
                                                           (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
                                กลยุทธ์การพัฒนาที ่3 จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และ 
                                                           สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการต่างๆ 
                            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                              และแหล่งท่องเที่ยว 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
                                                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬา และนันทนาการ   
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  4 สนับสนุน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว                           
                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสริมสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะภายในต าบล 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                                                            สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
7. แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคน    
ในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้  

/ ๑) แผนท าเอง… 
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 ๑) แผนท าเอง   
 ๒) แผนขอความร่วมมือ   

๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้    

ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐ % ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง รางระบายน้ า ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ เช่น การขุดลอกคู่คลอง จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ   
๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว  

การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด 
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุุนละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.   

๘. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนา เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 

/ ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐาน… 
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 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม... 
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ส่วนที ่๓ 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา      
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ   
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ท างานตอ่ไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วย
ในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning 
system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพราะ   

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัด     
ที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ  
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓ เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ     

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุน    
ใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
/ ๓. วัตถุประสงค์... 
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๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๔.๑  การก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
 (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)     
 (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)    
(๓) การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
    ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 

  คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
  คะแนน  ๒๕  ขึ้นไป  = พอใช้ 
  ต่ ากว่า   ๒๐     =  ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑    : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้ ๕ คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ - ๙ ขัน้ตอน    ได้ ๔ คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ - ๗ ขัน้ตอน   ได้ ๓ คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

    คะแนนเต็ม   ๕ 
 คะแนนที่ได้  ๕  . 

ที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
/ 3 คณะกรรมการ... 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
     คะแนนเต็ม   ๕ 

คะแนนที่ได้   ๕   . 
ที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล

ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕60   

 

มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้ ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน ได้ ๔ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้ ๓ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน ไม่ได้ คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได ้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
     ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔ เปูาประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร ์ (๕) (๕) 
     ๓.๕ ตัวช้ีวัดและคา่เปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 
     ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑65 ๑65 
/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน    ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน  ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันในการขยายระยะเวลาภายในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐       คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙4  คะแนน ๔ 

/ รายละเอียดผลการติดตาม... 
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รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพฒันา ประกอบด้วย  ๖๐ 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(5 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ผ. 01,ผ.02,ผ.03/1 และ แบบ ผ. ๐8 ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 96 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕         :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน    
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง 

186 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 99 53.23 - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 99 53.23 - 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
(ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 

63 63.64 5 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
 

 
/ ตัวบ่งชี้ที่ ๖... 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔2- 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖        :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ   ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ  ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ ไม่ได้คะแนน  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 
มีผลกระทบ
มากกว่า ๓  
โครงการ 

มีผลกระทบ 0 

    ๔.3  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ที ่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 4 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒7 คะแนน อยู่ในระดับดี  

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหาร    

ควรด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาให้ได้ทุกโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน… 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔3- 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ : ............................................................................ .................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .....................................................ต าแหน่ง ........................................................... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................... ................................................................................... 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ .......................................................................... 
................................................................. ............................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๔ ผลการติดตาม… 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2) 
 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔4- 
ส่วนที ่๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา      
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์    
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง 
กันยายน ๒๕๖3) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : 
ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น)   
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..........................เทศบาลต าบลกุดกว้าง................................................................. 

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  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง 
       แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล 
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

 
 

 

 
 

/ 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ… 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔5- 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
       เทศบาล 
๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 
๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล 
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

   ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
   ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) 

  

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 

 

 

 

 

 

 

/ แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงาน…



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  : แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีก าหนดระยะเวลา
ในการติดตาม โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

   ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
   ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3)  

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
             ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(เฉพาะ 63) 

บรรจุใน 
เทศบัญญตั ิ

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 96 22 11.83 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 2 1.08 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 30 26 13.98 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

24 22 11.83 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 31 27 14.52 
รวม 186 99 53.23 

2. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และ        
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                      

   / ๑. สรุปผลการวัดคุณภาพ… 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
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   2.๑ สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการ       
วัดคุณภาพแผน โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๒  พันธะกิจ (๕) (๕) 
     ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
     ๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๖๕ ๑๖๕ 

    ๒.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒   

 
 

/ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓… 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
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หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ นับแต่
วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
          (1) แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   
เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา 
(5 ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมาย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ. 01,ผ.02,ผ.03/1 และ 
แบบ ผ. ๐8 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 96 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๕ ผลการติดตาม… 
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ส่วนที ่๕                                                                                                                     

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี      
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม ๒๕๖2-กันยายน ๒๕๖3) 
(www.dla.go.th) 
    1.1 สรุปผลการวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)     
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการ       
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
   เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ์ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 94 20,692,252 96 21,392,252 94 20,692,252 94 20,692,252 

 
/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ... 

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


   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

 

-50- 
ยุทธศาสตร ์ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

0 0 0 0 5 390,000 5 390,000 5 390,000 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

0 0 0 0 30 17,289,000 30 17,289,000 30 17,289,000 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 
กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

0 0 0 0 24 7,462,508 24 7,462,508 24 7,462,508 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านการ
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 31 3,505,000 31 3,505,000 31 3,505,000 

รวม 0 0 94 20,692,252 186 50,038,760 184 49,801,940 184 49,801,940 

    1.2 การจัดท างบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562    
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 99 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
จ านวนเงิน 32,287,870 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖3 
จ านวน งบตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 6,964,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 100,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 26 16,695,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

22 7,004,870 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 27 1,515,000 
รวม 99 32,278,870 

 
 
 
 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

 

-๕1- 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลกุดกว้าง มีดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการจัดซื้อไฟฟูาส่องสวา่งแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บา้น  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 

กองช่าง 200,000   

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2   

กองช่าง 326,000 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ปู ASPHALTIC 
ทับหน้า CONCTETE เดิม) บ้านขนวน 
หมู่ที่ 3   

กองช่าง 375,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าพร้อม
ฝาปิด บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 

กองช่าง 387,000 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้าน
โนนดู่ หมู่ที่ 5 – บ้านหนองแวง   หมู่
ที่ 18) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 497,000 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 6 – บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

กองช่าง 383,000 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอกสระเก็บน้้า บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 7   

กองช่าง 296,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
8 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านส้าราญหินลาด 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง 158,000 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม    
บ่อพัก บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

กองช่าง 310,000 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 227,000 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที่ 13  
 

กองช่าง 227,000 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้าน
หนองดินก่ี หมู่ที่ 14-ปากร่องเปลือย) 
บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 

กองช่าง 339,000 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง 107,000 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าพร้อม
ฝาปิด บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 

กองช่าง 368,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
15 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 18 – บ้านโนนดู่ หมู่
ที่ 5) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 

กองช่าง 497,000 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านบะ
ยาวสนัติสุข หมู่ที่ 19 – บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6) บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 
19   

กองช่าง 383,000 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ
พัก บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 

กองช่าง 242,000 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ
พัก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21   

กองช่าง 344,000 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการถมดินหน้าส้านักงาน
เทศบาลต้าบลกุดกว้าง 

กองช่าง 98,000 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณปูโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม    
บ่อพัก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

กองช่าง 350,000 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน-
นานายอาจารย์ประจิม เปรมผล)  
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 

กองช่าง 350,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
22 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟูา 
อ าเภอหนองเรือ  

กองช่าง 500,000   

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์-
ชีวภาพอัดเม็ดต าบลกุดกว้าง 
 

ส านักปลัด 50,000 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุนพัฒนากระบวนการ
ปลูกผักปลอดสารผ่านระบบเกษตร
อัจฉริยะ 

ส านักปลัด 50,000 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 

ส านักปลัด 60,000 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 750,000 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลัด 50,000 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 
ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 50,000 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบไฟเบอร์กลาส 

ส านักปลัด 100,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
30 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า      
แบบข้ออ่อน 

ส านักปลัด 19,000 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี         
อ าเภอหนองเรือ   

ส านักปลัด 10,000 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท า
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 60,000 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ช่วงถนนเทศกาลต่างๆ 

ส านักปลัด 30,000 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ส านักปลัด 59,000 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ ส านักปลัด 11,000 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนอาสาจราจร ส านักปลัด 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
37 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนรู้ทันภัยใกล้ตัว ส านักปลัด 20,000 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (22 
มีนาคม) 

ส านักปลัด 30,000 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในต าบลกุดกว้าง   

ส านักปลัด 30,000 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ปูองกันเด็กจมน้ า 

ส านักปลัด 30,000 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนปูองกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

ส านักปลัด 30,000 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนการปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ 

ส านักปลัด 30,000 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลัด 30,000 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 100,000 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน อาสาท าดีเพ่ือพัฒนา
สังคม 

ส านักปลัด 30,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
หนองเรือ 

 ส านักปลัด 50,000 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 30,000 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 12,036,000 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ        
ผู้พิการต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 2,880,000 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 150,000 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา 70,000 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 30,000 

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมปูองกันทันต
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 30,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
54 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา 200,000 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลอื
ไอโอดีนกับการพฒันาเด็กปฐมวยั 

กองการศึกษา 20,000 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)   

กองการศึกษา 272,000 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่ใช้จา่ยในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
(ศพด.) 

กองการศึกษา 180,800 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศลิปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 325,320 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา 1,392,750 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
60 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
ค่าอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก    

กองการศึกษา 784,000 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา 2,740,000 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนการกีฬาศูนย์เครือข่าย
กลุ่ม โรงเรียนในเขตบริการต าบล      
กุดกว้าง 

กองการศึกษา 40,000 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษา 40,000 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 

กองการศึกษา 20,000 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 

กองการศึกษา 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
66 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านโนนดู่     

กองการศึกษา 20,000 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน โรงเรียนบ้านส าราญหินลาด              

กองการศึกษา 20,000 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนโนน
ฟันเรือบะยาววิทยา   

กองการศึกษา 20,000 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล   
กุดกว้าง 

กองการศึกษา 300,000 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 300,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
71 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวันกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

กองการศึกษา 100,000 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น “ฮีตฮอย อีสาน” 

กองการศึกษา 80,000 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 715,000 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ปูองกันที่สาธารณะประโยชน์ 
ต าบลกุดกว้างส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน  

ส านักปลัด 100,000 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  

ส านักปลัด 70,000 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดปริมาณ
ขยะต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลัด 60,000 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1) 

ส านักปลัด 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
78 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ) 

ส านักปลัด 20,000 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านขนวน หมู่ที่ 3 ) 

ส านักปลัด 20,000 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ) 

ส านักปลัด 20,000 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ) 

ส านักปลัด 20,000 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโคกลาง หมู่ที่ 6) 

ส านักปลัด 20,000 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 )   

ส านักปลัด 20,000 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8) 

ส านักปลัด 20,000 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านบะยาว หมู่ที่ 9) 

ส านักปลัด 20,000 

86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10) 

ส านักปลัด 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองตาไก ้หมู่ที่ 11) 

ส านักปลัด 20,000 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12) 

ส านักปลัด 20,000 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13) 

ส านักปลัด 20,000 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองดินกี ่หมู่ที ่14) 

ส านักปลัด 20,000 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองกุง หมู่ที ่15) 

ส านักปลัด 20,000 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16) 

ส านักปลัด 20,000 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านขนวนนคร หมู่ที ่17) 

ส านักปลัด 20,000 

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18) 

ส านักปลัด 20,000 

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที ่19) 

ส านักปลัด 20,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20) 

ส านักปลัด 20,000 

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที ่21) 

ส านักปลัด 20,000 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 100,000 

99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกปุาสมุนไพรชุมชน      
ต าบลกุดกว้าง   

ส านักปลัด 50,000 

รวม 32,278,870 
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1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลต าบลกุดกว้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ     
โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖63)       
รวม 63 โครงการ จ านวนเงิน 26,630,466.91 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่าย/ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 5,486,414.80 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 100,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 14 14,413,715 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

14 5,451,937.11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 15 1,178,400 
รวม 63 26,630,466.91 

     รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลกุดกว้าง ที่มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน     
มีดังนี ้
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
สถานะ

ด าเนินการ 
1 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจดัซื้อไฟฟูาส่อง
สว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 

กองช่าง 200,000   198,000  

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 2   

กองช่าง 326,000 323,000  
(กันเงิน) 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
(ปู ASPHALTIC ทับหน้า 
CONCTETE เดิม) บ้านขนวน 
หมู่ที่ 3   

กองช่าง 375,000 372,000  

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าพร้อมฝาปดิ บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 387,000 383,000  
(กันเงิน) 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กเ ช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่  5 – บ้านหนองแวง 
ห มู่ ที่  1 8 )  บ้ า น โ น น ดู่       
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 497,000 491,000  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน (บ้าน     
โคกกลาง หมู่ที่ 6 – บ้าน  
บะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19) 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

กองช่าง 383,000 378,000  

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7
   

กองช่าง 296,000 290,000  

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านส าราญ
หินลาด หมู่ที่ 8 

กองช่าง 158,000 156,000  
(กันเงิน) 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านบะยาว 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 310,000 0 X 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ หมู่
ที่ 10 

กองช่าง 227,000 224,000  

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที่ 13  
 

กองช่าง 227,000 224,000  

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านหนอง
ดินกี่ หมู่ท่ี 14-ปากร่อง
เปลือย) บ้านหนองดินกี่   
หมู่ที่ 14 

กองช่าง 339,000 334,000      

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 
15 

กองช่าง 107,000 105,000  

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด บ้านขนวน
นคร หมู่ที่ 17 

กองช่าง 368,000 0 X 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 18 – บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่ 5) บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 18 

กองช่าง 497,000 491,000  

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น (บา้นบะยาว
สันตสิุข หมู่ที่ 19 – บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 6) บ้านบะ
ยาวสันตสิุข หมู่ที่ 19 

กองช่าง 383,000 373,000  

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านโนนฟัน
เรือ หมู่ที่ 20 

กองช่าง 242,000 0 X 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 21   

กองช่าง 344,000 0 X 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมดินหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง 98,000 87,000  

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 350,000 347,000  
(กันเงิน) 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน-นา
นายอาจารย์ประจมิ เปรม
ผล)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 

กองช่าง 350,000 347,000  
(กันเงิน) 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟูา 
อ าเภอหนองเรือ  

กองช่าง 500,000   363,414.80  

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
อินทรีย์-ชีวภาพอัดเม็ด
ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลดั 50,000 50,000  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุนพัฒนา
กระบวนการปลูกผักปลอด
สารผ่านระบบเกษตร
อัจฉริยะ 

ส านักปลดั 50,000 50,000  

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร 

ส านักปลดั 60,000 47,055  

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลดั 750,000 0 X 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 

ส านักปลดั 50,000 0 X 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชนต าบล       
กุดกว้าง 

ส านักปลดั 50,000 0 X 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรตฯิแบบไฟเบอร์กลาส 

ส านักปลดั 100,000 97,000  

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจดัซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน 

ส านักปลดั 19,000 19,000  

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนจัดงาน     
รัฐพิธีอ าเภอหนองเรือ   

ส านักปลดั 10,000 10,000  

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุน
กระบวนการจดัท าแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลดั 60,000 18,930  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางช่วงถนน
เทศกาลต่างๆ 

ส านักปลดั 30,000 9,850  

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

ส านักปลดั 59,000 58,000  

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัซื้อเลื่อยยนต ์ ส านักปลดั 11,000 11,000  

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอุดหนุนอาสา
จราจร 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอุดหนุนรู้ทันภัย   
ใกล้ตัว 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดักิจกรรมวัน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (22 มีนาคม) 

ส านักปลดั 30,000 0 X 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยในต าบล
กุดกว้าง   

ส านักปลดั 30,000 29,000  

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การปูองกันเด็กจมน้ า 

ส านักปลดั 30,000 0 X 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอุดหนุนปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

ส านักปลดั 30,000 0 X 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการ
บริหารจดัการ 

โครงการอุดหนุนการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
อ าเภอ 

ส านักปลดั 30,000 0 X 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักปลดั 30,000 20,080  

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรตี าบลกดุกว้าง 

ส านักปลดั 100,000 60,000  

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 
อาสาท าดีเพื่อพัฒนาสังคม 

ส านักปลดั 30,000 0 X 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุนก่ิง
กาชาดอ าเภอหนองเรือ 

ส านักปลดั 50,000 0 X 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น 

ส านักปลดั 30,000 0 X 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลดั 12,036,000 11,111,800  

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการต าบลกุดกว้าง 

ส านักปลดั 2,880,000 2,808,000  

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม และการบรหิาร
จัดการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ย  
ยังชีพผู้ปุวยเอดสต์ าบล    
กุดกว้าง 

ส านักปลดั 150,000 114,000  

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 70,000 0 X 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการแสดงผลงาน  
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 30,000 30,000  

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมปูองกัน
ทันตสุขภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 30,000 30,000  

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

กองการศึกษา 200,000 200,000  

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีนกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

กองการศึกษา 20,000 20,000  

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)   

กองการศึกษา 272,000 224,400  

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

กองการศึกษา 180,800 79,100      

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 325,320 274,677.50  

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา 1,392,750 1,315,050.30  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

60 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    

กองการศึกษา 784,000 651,100  

61 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา 2,740,000 2,497,609.31      

62 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนการกีฬา
ศูนย์เครือข่ายกลุ่ม 
โรงเรียนในเขตบริการ
ต าบลกุดกว้าง 

กองการศึกษา 40,000 40,000  

63 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 40,000 0 X 

64 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการค่ายภาษาพัฒนา  
สู่อาเซียนโรงเรยีนบ้าน   
กุดกวา้ง 

กองการศึกษา 20,000 20,000  

65 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการค่ายภาษาพัฒนา  
สู่อาเซียนโรงเรียนบ้าน  
โคกกลางหนองแปน 

กองการศึกษา 20,000 0 X 

66 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
โนนดู่     

กองการศึกษา 20,000 20,000      
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

67 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในโรงเรียน โรงเรียน
บ้านส าราญหินลาด              

กองการศึกษา 20,000 0 X 

68 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาว
วิทยา   

กองการศึกษา 20,000 0 X 

69 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

กองการศึกษา 300,000 0 X 

70 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมประเพณี
แข่งเรือท้องถิ่น 

กองการศึกษา 300,000 0 X 

71 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมวันกตญัญู
ต่อผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
กุดกวา้ง 

กองการศึกษา 100,000 0 X 

72 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น “ฮีตฮอย 
อีสาน” 

กองการศึกษา 80,000 50,000  

73 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสนับสนุนหน่วย   
กู้ชพีเทศบาลต าบลกุดกวา้ง 

ส านักปลัด 715,000 714,000      
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

74 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการดูแลรกัษาและ
คุ้มครองปูองกันที่
สาธารณะประโยชน์ 
ต าบลกุดกว้างส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน  

ส านักปลัด 100,000 62,010  

75 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบา้
  

ส านักปลัด 70,000 52,390      

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ลดปรมิาณขยะต าบล  
กุดกว้าง 

ส านักปลดั 60,000 0 X 

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
โคกสูง หมู่ที ่2 ) 

ส านักปลดั 20,000 20,000      

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
ขนวน หมู่ที ่3 ) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
กุดกว้าง หมู่ที ่4 ) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
โนนดู่ หมู่ที ่5 ) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

82 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน 
โคกลาง หมู่ที ่6) 

ส านักปลดั 20,000 20,000      

83 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
หนองโก หมู่ที ่7 )   

ส านักปลดั 20,000 20,000  

84 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
ส าราญหินลาด หมู่ที ่8) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

85 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
(บ้านบะยาว หมู่ที ่9) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ด าเนินการ 

86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านโนนฟัน
เรือ หมู่ที ่10) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านหนองตา
ไก้ หมู่ที ่11) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านกอมอ 
52 หมู่ที่ 12) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที ่13) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านหนองดิน
กี่ หมู่ที่ 14) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 15) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านโนนสง่า 
หมู่ที ่16) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านขนวน
นคร หมู่ที่ 17) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านหนอง
แวง หมู่ที ่18) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (บ้านบะยาว
สันติสุข หมู่ที่ 19) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
สถานะ

ด าเนินการ 
96 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ที ่20) 

ส านักปลดั 20,000 20,000  

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 
21) 

ส านักปลดั 20,000 0 X 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด ่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

ส านักปลดั 100,000 50,000  

99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกปุาสมุนไพร
ชุมชนต าบลกุดกว้าง   

ส านักปลดั 50,000 100,000  

รวม 32,278,870 26,630,466.91  
 

  สถานะการด าเนินโครงการฯ : 
      =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
     =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    X    =  ยังไม่ด าเนินการ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม... 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

 

-77- 
ส่วนที่ 6 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี ดังนี้  

๑. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของต าบลกุดกว้างในเชิงพื้นที่                                                       
                   เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และ    
เป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  
                    เป็นพื้นที่เพาะปลูกท่ีส าคัญทั้งการปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อย ยางพารา ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
พืชอ่ืนๆ เพราะมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ล าน้ าเชิญหลายสายสามารถหล่อเลี้ยง
พ้ืนที่การเกษตรได้เกือบทั้งปี  
                    ด้านการท่องเที่ยวมีแหล่งน้ าหนองแปนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                    เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และพริก และสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ คือ 
โคเนื้อ และสุกร   
                   เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นต าบลที่ติดกับ     
ถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือ เป็น        
แนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  

            1.1 ข้อมูลสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาต าบลที่ส าคัญ 
                     ปัญหาภัยแล้ง   
              เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลกุดกว้าง เป็นที่ดอนท าให้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนต าบลกุดกว้าง หากปีไหนฝนทิ้ง
ช่วงเป็นระยะเวลานานจะท าให้การเพาะปลูกประสบปัญหาท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ถึงแม้จะมีแหล่งน้ า
หนองแปนเป็นหัวใจหลักแต่การบริหารจัดการน้ าเป็นไปไม่ทั่วถึง ในแต่ละปีประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมากท าให้มีผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาต าบลกุดกว้าง 
                    ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
             ปัจจุบันแม้มีการส่งให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน แต่การด าเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมกล่าวคือไม่มีการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมท าให้เกษตรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในการ
เพาะปลูกเพราะหาซื้อได้ง่ายและยังมีความเชื่อที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งระยะยาวท าให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในต าบลบริโภคสารพิษมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรขาดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาจขาย
ผลผลิตไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาต าบลในระยะยาว 
                    ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
             ต าบลกุดกว้างมีพ้ืนขนาดใหญ่ ขนาด 132.42 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 21 หมู่บ้าน   
ท าให้การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ 

/ ขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ… 



   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

 

-78- 
ขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ท าให้หมู่บ้านบางแห่งทิ้งขยะ
รอบๆถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้านนอกจากจะก่อมลพิษแล้วทัศนียภาพยังไม่สวยงาม และอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
ตามมามีผลต่อการพัฒนาต าบลกุดกว้าง 
            1.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลต าบลกุดกว้าง  
                       จุดแข็ง (Strength) 

               1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อม 
                   ระหว่างจังหวดัขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนว 
                   เชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ สามารถรองรับการพัฒนา 
                   ที่เพ่ิมข้ึนได้ 
               2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                   หนองแปน 
               3. เป็นแหล่งผลติพืชอาหารที่ส าคัญ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน พริก ถั่วเหลือง ถั่วเขียว  
               4. มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจ าเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
               5. มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ล าน้ าเชิญหลายสาย  
                   สามารถหล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรได้เกือบทั้งปี 

                         จุดอ่อน (Weakness) 
                          1. ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลยังมีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
                          2. ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดิน  
                             ขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการ 
                             ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ า 
                          3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก  
                          4. ปัญหาขยะในต าบลกุดกว้าง ไม่มีประสิทธิภาพในการก าจัดขยะ และไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  
                              ในต าบล  
                          5. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความหลากหลายมากข้ึน  
                             ขาดประสิทธิภาพในการเฝูาระวังปัญหาและการท างานเชิงรุก 
                          6. ขาดการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                    
                              ภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน  

                 7. ไฟฟูาส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
                 8. ประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

                           9. ร่องระบายน้ าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
                             10. ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และถนนล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
                           11. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
                           12. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
                           13. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
                           14. ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

/  โอกาส (Oppotunity)... 
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                        โอกาส (Oppotunity) 
                        1. การด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถท าให้เทศบาล 
                            ต าบลกุดกว้างด าเนินงานส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ได้ 
                        2. นโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้ประชาชนในต าบลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
                        3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
                        4. เร่งสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมือ 
                        5. ลักษณะภูมิประเทศ มีแหล่งน้ าหนองแปนขนาดใหญ่ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
                            เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ 
                        6. สถานที่ตั้งขององค์กรอยู่ติดถนนมะลิวัลย์ง่ายต่อการติดต่อ 
                       ภัยคุกคาม (Threat) 
                        1. ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อ 
                            การผลิตภาคการเกษตร 
                        2. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                            จากภาคเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัย และธุรกิจบริการ 
                        3. ประชากรยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน (ความดัน เบาหวาน) 
                        4. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมีหลากหลายมากขึ้น เช่น การเดินทางท่ีสะดวกขึ้น   
                            พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
                        5. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซเพ่ิมสูงขึ้น 
                        6. สภาวะทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดกว้าง  
                           เกิดความล่าช้า เพราะการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ อาจกระทบต่อ 
                           แผนงานที่จะด าเนินงาน สาเหตุเพราะความขัดแย้งทางการเมือง   
                        7. สภาพเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้าแพง ท าให้การจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล 
                           ไม่เป็นไปตามเปูาหมายมีการค้างช าระค่าภาษี จึงไม่สามารถน ารายได้ดังกล่าวมาพัฒนา 
                           ท้องถิ่นได้เต็มศักยภาพ  
                        ๘. รถบรรทุกน้ าหนักเกินขับหนีด่านชั่งน้ าหนัก 
                       สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของต าบล 
                        - สภาพปัญหาจากข้อมูล กชช.2 ค   
                1. การเรียนรู้โดยชุมชน 

               2. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
               3. การปูองกันโรคติดต่อ 
               4. ถนนล าเลียงผลผิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนเชื่อมต่อ 
                  ระหว่างหมู่บ้าน/ถนนลาดยาง 
               5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
               6. การเรียนรู้โดยชุมชน 
               7. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
               8. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
               9. การเข้าถึงแล่งเงินทุนของประชาชน 
               10. คุณภาพดิน                                                          

  /สภาพปัญหาจากข้อมูล… 
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                    สภาพปัญหาจากข้อมูล จปฐ. ปีล่าสุด  

              1. คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ 
              2. ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน 
              3. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี 

    1.3 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของต าบลกุดกว้าง 
          1. จุดแข็ง+โอกาส(SO)  
               ต าบลกุดกว้าง เป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดเลย 
และเป็นทางเชื่อมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ ประกอบกับมี
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และมีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จึงเป็นโอกาส
พัฒนาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือเอกชนเข้ามาลงทุนการการเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือโรงงานที่ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

กลยุทธ์เชิงรุก  :  พัฒนา ส่งเสริม การลงทุน และการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ 
             พัฒนา ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้มีการค้า การลงทุน และบริการในพ้ืนที่ต าบลกุดกว้าง       
               พัฒนา ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การแปรรูปการเกษตรภายในต าบล    
               พัฒนา ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวหนองแปนให้เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

           2. จุดอ่อน+โอกาส(WO)  
               ต าบลกุดกว้างประชากรส่วนใหญ่ในต าบลยังมีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด 
ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ า เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาโดยรวม  
จึงต้องเร่งจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความร่วมมือจากภายนอก
องค์กรหรือภาคีความร่วมมือเพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  : พัฒนา ส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือ  
                พัฒนา เสริมสร้างฐานราก ระบบการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                พัฒนา ส่งเสริมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และความม่ันคงทางสังคม  
                พัฒนา เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 

           3. จุดแข็ง+อุปสรรค (ST)  
               ต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญตามที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้างให้มี
ความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่    
                พัฒนา ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

         พัฒนา ส่งเสริม บุคลากร ประชาชนให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน       
/ 4. จุดอ่อน+อุปสรรค (WT)...               
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          4. จุดอ่อน+อุปสรรค (WT)                
              ต าบลกุดกว้าง ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญตามที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดกว้างให้มี
ความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 

กลยุทธ์เชิงรับ :  การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
       พัฒนา ส่งเสริม ระบบการจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
                       พัฒนา ส่งเสริม การฟ้ืนฟูดูแลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการติดตาม… 
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ส่วนที่  7                                                                                                                   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3) 

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
๑.๑ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 

  (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการครบ    
                                          ทุกขั้นตอน  

(๒) แบบที่   ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ 
                    ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม  
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  

 ๑.๓ ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

 โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน  186 โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้    จ านวน    99 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของแผนยุทธศาสตร์              

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ 
                                           ครบทุกขั้นตอน  

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ 
                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
                                     ได้ ๙9 คะแนน  

 (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๔ คะแนน 
 ๒.๓ ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี 

(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

 โครงการที่บรรจุในแผน (เฉพาะปี 2563) จ านวน  186 โครงการ 
 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ   จ านวน     99 โครงการ 

    คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
/ (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕… 
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  (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน  
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลจากรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖3   

 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน   99 โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   63  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของเทศบัญญัติ                                                              

๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม   
                                           เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   

๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.1 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.2 เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.3 วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.4 วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.5 ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่ ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได ้การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากหนีด่านชั่งน้ าหนักท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางาน
ท าในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้
ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและ            
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแหล่งน้ าหนองแปน ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เทศบาลต าบล       
กุดกว้าง   

   
 

 
  

/ ๖. ปัญหาและอุปสรรค... 
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6. ปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชน  

 ปัญหา 
   (๑) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
   (๒) เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
   (3) ถนนช ารุดเสียหาย 
 อุปสรรค 
   (๑) เทศบาลต้องสูบน้ าจากหนองแปนและยังไม่ทั่วถึง   
   (๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการขยายคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
   (๓) เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
   (4) ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบล    
 ข้อเสนอแนะ  
   (๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงพ้ืนทีทางการเกษตร   
   (๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
   (3) เห็นควรประสานขอรับงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในต าบลกับหน่วยงานที่ 
        เกี่ยวข้อง 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหา 

  ๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 53.23 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น   
  ๒) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 63.64 ของ   
      แผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 2563 

  อุปสรรค 
   1) เกิดปัญหาการระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ท าให้การด าเนินงานตามโครงการไม่สามารถด าเนินการ 
                 ได้ในหลายโครงการและงบประมาณด้านรายได้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสภาพ 
                 เศรษฐกิจที่ตกต่ า 

  2) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
  3) เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด        
 ข้อเสนอแนะ  

        ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติในปีถัดไป 
3) เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้อย่างเพียงพอ ภายหลังการระบาดของโรคติดต่อ 
    โควิด -19 

 
 
 
 

 


