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                                          คำนำ                                            ก 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงไดด้ำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็น   
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้            
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน         
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                                             คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                                                                                               แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง 

                                                                                            ตุลาคม 2565 
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 ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน     
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน
ของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล  
ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทำใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำใหก้ารดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานทีซ่้ำซ้อน  
๕)  ทำใหเ้กิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ   
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะ      
บ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่    
ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ       
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิ ธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น        
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการ        
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสว่นใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง    
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ 

/ ยุง่ยากซับซ้อน… 
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-2- 
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิท ธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน
ของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมนิผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลอ้งกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง              
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจดัต้ังข้ึนก็ตามหรอืจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวาง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5)    
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี 

  

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
ตามระเบียบดังกลา่ว คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) ข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

/ ๑. ความหมาย... 
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๑. ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ิน           
ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่
ของท้องถ่ินหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถ่ินนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่ องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ 
และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน และ

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทาง      
ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้      
เงินอุดหนุน 

 
 

/ ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน… 
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๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน       

ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘      
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้     
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ     
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้อง    
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ที่เป็นปญัหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ
สิ่ ง เหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพื่ อให้ เกิดการพัฒ นาท้อง ถ่ิน โดยการติดกตามและประเมินผล ซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอยา่งเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

/ 4. ข้ันตอนการติดตาม... 
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4. ขัน้ตอนการติดตามและประเมนิผล 

ข้ันตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ข้ันตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

 ข้ันตอนที่ ๔    
คณะกรรมการตดิตามแลประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61      
ข้อ ๑3    

ข้ันตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย      
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 

/ ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตาม... 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-6- 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๔. กรอบและแนวทาง… 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน   
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 
สบิห้าวันนับแต่วันที่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินเสนอผลการ

ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย     

ปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทกุป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา 
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๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดกรอบและแนวทาง       
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ดังนี้     

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

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

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

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้ องถ่ินสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

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

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

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดังกลา่วคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
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) 
     การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็น

ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

                          มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธะกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
       การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถ่ิน โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถ่ิน   

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

                        พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน โดยพิจารณา 
                         ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                              มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   
                          ๒) ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                              เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึนมีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
                          ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 
อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
                          ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถ่ินเพิ่ม
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
                         ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีข้ึน     
                          ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
                               ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม        
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินสืบไป 
                    (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 

       ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่    
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถู กใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือ       

ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
                    (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

       ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 
 

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

       เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึน
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้าน         
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญอ่ยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
      คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุ
ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
                        เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์   
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง  
                 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
                 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด    
ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผา่นมาและปปีัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
    ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 
 
 
 
 

/ ๕.๑  ระเบียบในการติดตาม... 
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-๑๐- 
    ๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี ้
  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี ้

           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 สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 

/ ๕.๒  วิธีในการติดตาม… 
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-๑๑- 
๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
                          ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูล          
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล             
จากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                          โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการดำเนินการ   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการ        
จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

๖. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้   

๖.๑ การประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/      

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองสว่นท้องถิน่ ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 

     กุดกว้างในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ตำบลกุดกว้าง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ   

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน           
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 

/ ๗. ประโยชน์ของการติดตาม... 

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

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้ง วัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย     
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน           
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร         
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์   
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลวัุตถุประสงค์เพยีงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสำเร็จ      
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ี
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำ
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป         
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
๑.  นางราตรี ธงชยั    ประชาคมท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายประทวน ศรีสรรค ์       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง            กรรมการ 
  ๓.  นางมยุเรช คำป้อง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง            กรรมการ 

4.  นางทองฤทธิ์ พรมพั้ว          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง            กรรมการ 
  5.  นายลือชัย สำราญ    ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา  กรรมการ 
  6.  นายเจียม สุริยะวงค์       ประชาคมท้องถิ่น                       กรรมการ 
   
 

/ นางสาวมยุรา… 
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  ๗.  นางสาวมยุรา อินทรบุตร     นักวิชาการส่งเสริมสาธารณสุข ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพบ้านโนนฟันเรือ                   กรรมการ 

  ๘.  นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               กรรมการ 
  ๙.  นายนิคม เบ้าเหนียว         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 

๑0. นายวิรัตน์ ปู่น้อย         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ 
  ๑1. นางสาวกิติยา ตุงคศิริวฒัน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/  

เลขานุการ                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร.์.. 
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-๑๔- 
ส่วนที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า        
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนา         
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   

ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ     
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปน็ต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี ้ 

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัยและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๔) การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕) การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

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

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้  
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่ ๗ การตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหวัหน้าระดับปลดักระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร ์
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี  
๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้   

 วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

 หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

 วัตถุประสงค์  
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายไดใ้หม่     
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
 
 

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

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น

หลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรา้งสรรคป์ระเทศไทยให้เขม้แข็ง มีท้ังหมด ๑๒ ประการ ดังนี ้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่เป็นสถาบันหลักของชาติในปจัจบุัน 
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ            

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว     
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน 

/ เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม… 
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-๑๗- 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่ เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ        
ชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลดว้ยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒) การรกัษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗) การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การสง่เสรมิการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการปอ้งกันปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี ้

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลติยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจดัการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการปอ้งกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ     
ยาเสพติด 

/ ๒) มาตรการป้องกัน... 
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-๑๘- 
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้ 

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสมำ่เสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกดิการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบและวิธีการ
กระทำผิด 

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรปูธรรมอย่างจรงิจังกับการกระทำ
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆ เพราะ        
รับผลประโยชน์ 

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผดิที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นทีข่องแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือ  
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดและจังหวัดขอนแก่น 
         ๖.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดรอยเอ็ด - 
ขอนแกน – มหาสารคาม - กาฬสนิธุ) 

     คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด         
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ ์” (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน มาจากขอนแกน,   
สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธ์ุ) กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของ    
กลุมจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวนไววา “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) 
อุตสาหกรรมการคา การบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล”   
               6.1.2 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 
                      เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงไดกําหนด   
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไว ดังนี้  
                       1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกจิหลักใหไดมาตรฐาน 
                      2. เพิ่มมลูคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
                       3. พฒันาการทองเที่ยวกลมุจังหวัดสกูารทองเที่ยวอยางยั่งยนื  
                       4. เตรียมความพรอมกลมุจังหวัดในการเขาสปูระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

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

               2. รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP 
      3. รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้น 

                 4. รอยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนทีเ่พิม่ขึ้น 
                 5. รอยละของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มข้ึน  
         6.2 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
             กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และ
กลยุทธการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน ของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง   

                    1. เปาประสงค  
               1.1 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดี   

                            1.2 พฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรปูและเพิม่ช่องทางการตลาดสินคาเกษตรและ 
                                          ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสนิคาเกษตร  

                    2. ตัวชี้วัด 
                      2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP 
                      2.2 รอยละผลผลติเฉลี่ยตอไรที่เพิม่ขึ้น 
                          3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยทุธ ดังนี้  
                     3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต   

               3.2 พฒันาและสรางมูลค่าเพิม่สินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
                      3.3 พฒันาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลกั   
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

                  1. เปาประสงค   
             1.1 เพิม่มลูคาการคาการลงทุนและรายไดกลุ่มจงัหวัด 
             1.2 มีความพรอมด้านโครงสรางพื้นฐานเพือ่รองรับการลงทุน 
             1.3 เพิม่ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

                    2. ตัวชี้วัด 
             ๒.1 รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการคาของกลมุจงัหวัด 
             2.2 รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการลงทุนในกลมุจังหวัด 
             2.3 รอยละความสําเร็จในการพฒันาโครงขายคมนาคมกลมุจงัหวัด  

                  3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
                3.1 พฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการลงทนุ  

            3.2 พฒันาคุณภาพฝมือแรงงานและเพิ่มทักษะแกผปูระกอบการเพือ่รองรบัการเจรญิ 
          ดานอุตสาหกรรม  

                   3.3 สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
                     3.4 จัดหาชองทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรปูการเกษตร  
 

/ ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3… 
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-๒๐- 
                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  
                          1. เปาประสงค  

            1.1 รายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิม่ขึ้น 
            1.2 เช่ือมโยงการบรหิารจัดการทองเที่ยวกลมุจังหวัดอยางเปนระบบ  

                 2. ตัวชี้วัด 
                2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 
               2.2 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
                2.3 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 

                 3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังนี้  
            3.1 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับนกัทองเที่ยว 
            3.2 พฒันาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
            3.3 สงเสริมกจิกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว  

                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การก้าวสปูระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                   1. เปาประสงค  
                           1.1 พัฒนาบุคลากรกลมุจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
                          1.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
             1.๓ พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
                   2. ตัวชี้วัด 

          2.1 จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          2.2 รอยละความพึงพอใจของผรูับบริการจากสํานักบรหิารยทุธศาสตรกลมุจังหวัด 

               3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยทุธ ดังนี้  
          3.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจงัหวัดเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
          3.2 พฒันาปจัจัยการบรหิารกลุ่มจังหวัด 
          3.3 พฒันาระบบการบรหิารการวางแผน 

         6.3 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงทิศทางหรือแนวทางพัฒนา     
ในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และศักยภาพการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกันระดม
ความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธ์ิผล       
ตามที่มุ่งหวังไว้ 

      6.3.1 บทบาทเชิงพ้ืนท่ี 
                        ๑. เป็นพื้นที่ตั้งอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) ตัดกับแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB)  
                        ๒. เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นนครเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ 
 
 
 
 

/ ๓. เป็นพื้นที่ปลูกพืช... 
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-๒๑- 
                          ๓. เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกจิทีส่ำคัญ ได้แก่ 

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

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

 อ้อยโรงงาน  ผลผลิตรวม ๕,๕๖๙,๗๖๘ ตัน 
 มันสำปะหลงั  ผลผลิตรวม    ๘๐๔,๔๘๓ ตัน    

        (ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดขอนแก่น)   
                          ๔. เปน็พื้นที่ทีม่ีศักยภาพเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ พร้อมรองรบัการพัฒนา 

          6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
            ประเด็นท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

                    ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้ 

     มีมูลค่าเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
     มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety) 
     สอดคล้องกับสภาพดินและภูมิอากาศในพื้นที่ 
                                 เช่ือมโยงกับการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีท่ี่มีอยู่ และที่ควรจะเกิดข้ึนในอนาคต 
                                      จะส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอย่างไร เพือ่ให ้
     เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจงัหวัดในด้าน 
    - การใช้วัตถุดิบในพื้นที่หรือในพื้นทีจ่ังหวัดใกลเ้คียง 
    - การสร้างงาน/สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 
    - การสร้างภาคบริการที่ต่อเนื่องในพื้นที่ 
     ไม่สร้างปัญหาผลกระทบดา้นมลภาวะในพื้นที่ 

๑.๒ จะพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทความเป็นพื้นทีจุ่ดตัดของเสน้ทางการพัฒนาตามแนว EWEC     
       ได้อย่างไร เพื่อให ้

     เกิดความเป็นเมืองศูนย์กลางเจริญในระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
                                 เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเนือ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๑.๓ จะส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างไร เพื่อให้ 
     เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 
     เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนของจังหวัดเพิ่มเติม 
          เป็นปัจจัยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อผู้ที่จะมาลงทุนในจังหวัด 

๑.๔ จะพัฒนาสร้างสินค้า OTOP ของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้ 
     เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้/เสริมให้กับประชาชนของจังหวัด 
     เกิดสินค้าเป็นเอกลักษณ์จากรากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน                
                                   ของจังหวัด และสามารถขยายเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นแหล่งดึงดูดให้เกิดการ 
                                   ท่องเที่ยวในจังหวัด 

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

๒.๑ จะยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไดอ้ย่างไร เพื่อให้ 
    มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 สามารถได้รบัผลจากการเรง่รัดการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ 
     ระยะยาว 

๒.๒ จะลดหรือขจัดปัญหาสังคมที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
      ได้อย่างไร เพื่อให้ 

                                ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๓ จะเสริมสร้างครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการรองรับ 
      กับภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้ 
  ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปดำเนินการ แก้ไขปัญหา 

                                เกิดระบบการคุ้มครองทางสงัคมในระดับชุมชนทีม่ีประสทิธิภาพเสริมกบัระบบที่ต้อง 
                                     บริหารจัดการโดยภาคราชการ 
               ๓.  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้อย่างไร เพื่อให้ 
                               เป็นฐานทรัพยากรทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                               ปัญหาผลกระทบต่อเนือ่งจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น ปัญหาน้ำท่วม  
                                    และภัยแล้ง ฯลฯ 

๓.๒ จะขจัดปัญหาที่อาจสร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรให้เพิ่มข้ึนได้อย่างไร เพื่อให้ 
            ลดภาระที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา 
                               สามารถที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันในการพัฒนาตามศักยภาพ  
                                    และข้อจำกัดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๔.  ด้านความมั่นคง 

๔.๑ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้ 
      อย่างไร เพื่อให้ 

                               ปัญหาเหล่าน้ีไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญและกระทบต่อ 
                                    ภาพลักษณ์ของจังหวัด 
   ปัญหาเหล่าน้ีไม่ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ 

๔.๒ จะใช้มาตรการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการ 
      เข้าไปเสริมการป้องกัน/ขจัดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพื่อให้ 

   เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
เกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆ เข้ากับการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงใน 
    รูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

/ แผนยุทธศาสตร์… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒๓- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่านับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 12 จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้เป็นเมืองสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีการ
วางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้ใน
ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา
อย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ  จังหวัด
ขอนแก่น จึงได้มีการกำหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้สามารถนำศักยภาพภายในที่มี
ใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สุข    
ที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565 
     เป้าหมายการพัฒนา  

   “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมอืงนวัตกรรม ศูนย์กลางเช่ือมโยงอนภูุมิภาคลุ่มน้ำโขง” 

ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

 1. เมืองน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน (Smart City) 
 2. ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งโลจสิติกและระบบราง 
 3. เมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City) 
 4. เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี ่
 5. ศูนย์กลางการศึกษา 
 6. ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย ์
 7. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว 

                    พันธกิจ  
 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน สำหรับคนทกุกลุม่ในสังคม                    
 2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ   
                              ความต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุม่น้ำโขง               
 3. ส่งเสรมิการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเปน็ Smart City และ MICE City   
   
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. อัตราการขยายตัวมลูค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
 2. ระดับดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และเช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 
 

/ แนวทางการพัฒนา… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒4- 
      แนวทางการพัฒนา   
            1.1 สง่เสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร 

            1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs และผลิตภัณฑ์  
                                      ชุมชน 
   1.3 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  
   1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับให้การบริการ 
              1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
➢ มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน 

           ข้าว เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
           มันสำปะหลัง เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
           อ้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

➢ รายไดค้รัวเรือนเกษตรกรเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 3 ต่อปี 
➢ รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28.5 (ระหว่างปี 2561 – 2565) 
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            2.1 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
➢ สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3  
➢ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อปี 
➢ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับช้ันสูงสุดของทุกสังกัด เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
➢ สัดส่วนผูสู้งอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                

ร้อยละ 100 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            3.1 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             3.4 อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

➢ พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 15,000 ไร ต่อปี 
➢ ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รบัการจัดการอย่างถูกต้อง                         

เฉลี่ยรอ้ยละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 
➢ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 77 
➢ จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 

/ ประเด็นการพฒันาที่ 4 … 
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-๒5- 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      แนวทางการพัฒนา   
            4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
             4.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
             4.4 การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             4.5 ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
➢ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม

เป้าหมายที่กำหนด) ของคดีที่รับแจ้ง  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้าหมายที่

กำหนด) ของคดีที่รับแจ้ง 
➢ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จำนวนหมู่บ้านสีขาว เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 
     - จำนวนหมู่บ้านสแีดง ลดลง   ร้อยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 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 เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

    ตัวชี้วดัประเด็นการพัฒนา 
➢ จำนวนงาน MICE ที่เกิดข้ึนในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี  
➢  จำนวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand       

 MICE Venue Standard (TMVS) เพิ่มข้ึน 3 แห่ง ต่อปี 
➢ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

            แผนงานเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทาง 
                                               การแข่งขัน 

             เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยัง่ยืนเป็นมิตร 
                                                       กับสิ่งแวดล้อม 

                              ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๑.๑ ร้อยละของผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไรเ่พิ่มข้ึน 

๑. ข้าวนาปี ร้อยละ ๑ ต่อป ี
๒. อ้อย รอ้ยละ 0.๑ ต่อป ี

 
/ ๑.๒ ร้อยละของจำนวน… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒6- 
๑.๒ ร้อยละของจำนวนแปลงตอ่ฟารม์ ฟาร์มที่ได้รับใบรบรองมาตรฐาน GAP ของ 

                                     ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟารม์ที่ได้รบัการตรวจจากกระทรวงเกษตร  
                                     และสหกรณ์ (ข้าวหอมมะล)ิ เพิ่มข้ึนเป็น ๙๘ %  

๑.๓ ร้อยละของจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการเตรียมความพร้อมตามระบบ 
                                     มาตรฐาน GAP(ข้าวหอมมะลิ) เพิม่ขึ้นเป็น ๙๘ %  

๑.๔ จำนวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่ เพิ่มข้ึนปลีะ 5,000 ไร ่
๑.๕ จำนวนที่เพิ่มข้ึนของแหล่งน้ำในไร่นา (นอกเขตชลประทาน) 5,000 แห่ง 
๑.๖ จำนวนพื้นที่ที่ได้รบัการปรบัปรุงบำรงุดิน ๕0,000 ไร ่
๑.๗ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้ 
      อย่างยั่งยืน 400 ราย 
๑.๘ ร้อยละของมลูค่าของผลผลิตสัตว์น้ำเพิม่ขึ้นปีละ ๒ % 
๑.๙ ร้อยละของฟาร์มสัตว์น้ำที่ได้รับการรบัรองมาตรฐานเมือ่เปรียบเทียบกับจำนวน                 
      ทั้งหมดที่ขอการรับรองเพิ่มข้ึนปีละ ๑๐ % 

          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ยกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหส้ามารถ
รองรับการแข่งขัน 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๒.๑ ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินของจังหวัดที่ได้รับการรับรอง 

                                     มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ร้อยละ 100  
๒.๒ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมลูค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ % 

           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พฒันาประสิทธิภาพด้านการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ป ี:  
๓.๑ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบการรายใหม่ทีจ่ดทะเบียนธุรกิจ เพิม่ข้ึนปลีะ ๕% 
๓.๒ จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้า/การลงทุน/การตลาดในประเทศ  

                                     ปีละ ๕ ครั้ง  
๓.๓ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวปลีะ ๐.๕ % 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาคณุภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
                     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ป ี:  
๑.๑ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานปลีะ 9๐ % 
๑.๒ ร้อยละของประชาชนอายุ ๓5 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรอง ความดัน ๙0 % 
๑.๓ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลอืดได้ดี เพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๔ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมระดับความดันได้ดี เพิ่มข้ึนปีละ ๑ % 
๑.๕ ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ไดร้บัการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์เพิม่ขึ้น 

                                     ปีละ ๑ % 
๑.๖ ร้อยละของเดก็ที่มีพฒันาการสมวัย ได้ 95 % 
๑.๗ ร้อยละของตลาดสดที่ได้รบัรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซือ้ 
      ระดับดี หรือระดบัดีมากเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
 

/ ๑.๘ ร้อยละของร้านอาหาร… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒7- 
๑.๘ ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยทีผ่่านเกณฑ์และติดป้ายอาหารสะอาด 

                                     รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 88 
๑.๙ ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพิ่มข้ึนปีละ ๒ % 
๑.๑๐ ระดับความสำเรจ็ของการจัดการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๑๑ ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง     

                                        ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Safer Food for Better Health) 
๑.๑๒ ระดับความสำเรจ็ในการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควัณโรค 
๑.๑๓ ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและ/หรอืการแพทย ์

                                       ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบรกิารสาธารณสุขของรัฐเพิ่มข้ึนปลีะ ๒ % 
         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ป ี:  
๒.๑ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็น 10  
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ 
      ภายนอก (Quality Schools) เพิ่มข้ึนปลีะ ๒ % 

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ป ี:  
๓.๑ จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบมีความสุขมวลรวมอย่างน้อย 
      ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านเป้าหมายในแต่ละป ี
๓.๒ อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ ๐.๐๑ ต่อ ปี 
๓.๓ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานเพิ่มข้ึนปีละ ๐.๕ % 
๓.๔ ร้อยละของแรงงานใหม่ที่ได้รบัการพัฒนาทักษะฝมีือแรงงานและ ผ่านการ 

                                     ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มข้ึนปลีะ ๑ % 
๓.๕ จำนวนลูกจ้าง/ผูป้ระกันตน ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมในระบบ 
      (มาตรา ๓๓,๓๙) และนอกระบบมาตรา ๔๐ เพิม่ขึ้นปลีะ ๓ % 
๓.๖ ร้อยละของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนที่ได้รบัการเสริมสร้างและพัฒนา 

                                     ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มข้ึนปลีะ ๕ % 
๓.๗ ระดับความสำเรจ็ของการแก้ไขปญัหาสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
๓.๘ จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสง่เสรมิศีลธรรมปลูกฝงัคุณธรรม  

                                     จริยธรรม ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ปีละ 3๐๐ ครั้ง 
๓.๙ จำนวนกจิกรรมที่มกีารรณรงค์ สง่เสรมิค่านิยม จิตสำนกึและความภาคภูมิใจ 
      ในความเป็นไทย ๑๓๐ ครั้ง 
๓.๑๐ จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์และความ 

                                       หลากหลายทางวัฒนธรรม ๑๕ ครั้ง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

                                           อย่างยั่งยืน 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/ ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒8- 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ จำนวนพื้นที่สเีขียวเพิ่มขึ้น ปลีะ 4,000 ไร ่
๑.๒ จำนวนการก่อสร้าง/ปรับปรงุฝายต้นน้ำลำธารใหส้ามารถใช้งานได้ดี  
      ปีละ ๓00 แห่ง 

          ๑.๓ จำนวนเนื้อที่ ที่ดินเสือ่มโทรมได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ๕,000 ไร ่
๑.๔ จำนวนแหลง่น้ำ/คลองธรรมชาติได้รับการอนุรกัษ์ พัฒนาฟื้นฟู ให้สามารถ 
      ใช้ประโยชน์ได้ดี ปีละ ๔0 แห่ง 
๑.๕ จำนวน อปท. ที่มีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒๒๔ แห่ง 
๑.๖ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่คงรักษาระบบการจัดของเสีย  
      เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อม ๒4 แหง่ 
๑.๗ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว  
      (Green Industry) 170 แห่ง  
๑.๘ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม  
      จำนวน 12 แห่ง  
๑.๙ ร้อยละของข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัยได้  
      รับการจัดการ 100 % 
๑.๑๐ ร้อยละของเครือข่ายอาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)          
        มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ 
        เป้าหมาย ๕๐  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  การเสรมิสรา้งความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ 

               ประชาชน 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ ร้อยละของการจบักุมผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวัญเพิ่มข้ึน         
      ปีละ ๑ % / ปี 
๑.๒ ร้อยละของการจบักุมผู้กระทำความผิดในคดีต่อชีวิต ร่างกาย และเพศเพิ่มข้ึน  

                                     ปีละ 0.๒๕ %   
๑.๓ ร้อยละของการจบักุมผู้กระทำความผิดในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มข้ึน  

                                     ปลีะ 0.๒๕ %   
๑.๔ อัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อประชากร 1,000 คน ของจังหวัดลดลง 2.5 %                                       
๑.๕ อัตราการเกิดอบุัติเหตุจราจรทางบกลดลง ปีละ 5 % 
๑.๖ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิหตจุราจรทางบกลดลงปีละ 5 %  
๑.๗ สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคน เหลือ 184.55 เมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ 
๑.๘ ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสำคัญถูกดำเนินการ 
      ตามกระบวนการยุติธรรม ปีละ 5 % 
๑.๙ ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกจิกรรมป้องกัน แก้ไข และ 

                                     เฝา้ระวังปัญหายาเสพติดเทยีบกับค่าเป้าหมาย ปีละ 90 % 
           เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูและเยียวยาจาก 
                                                     ภัยธรรมชาติ 

/ ตัวช้ีวัด / เป้าหมายรวม 5 ปี… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๒9- 
          ตัวชี้วดั / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๒.๑ ร้อยละของพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ลดลง ปลีะ ๓ % 
๒.๒ ร้อยละของพื้นทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง ปลีะ 0.๒ % 
๒.๓ ร้อยละของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติลดลง ปีละ ๑ % 
๒.๔ ร้อยละของพื้นทีท่ี่เกิดภัยธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟบููรณะ และเยียวยา 100 % 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ :  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาค            
                                         ลุ่มน้ำโขง  

         เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ขยายโครงข่ายการคมนาคมขนสง่ในการเช่ือมโยงกับกลุ่ม                 
                                                   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  
๑.๑ เส้นทางการขนส่งทางถนน ได้รับการพฒันาเช่ือมโยงเครือข่ายถนนหลกั จำนวน  

๓ เส้นทาง (ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๕) 
๑.๒ เส้นทางการขนส่งทางระบบรางได้รับการพฒันา จำนวน ๒ เส้นทาง  

(ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๕) 
๑.๓ สถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนสง่ทางถนนดว้ยรถบรรทุก ได้รับ 

การพัฒนา จำนวน 1 แห่ง (ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. ๒๕61 -
๒๕๖๕)    

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

๒.๑ จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA เพิม่ขึ้น   
๒.๒ จำนวนผู้ป่วยนอกในกลุ่ม GMS เข้ามาใช้บรกิารในด้านการแพทย์/สาธารณสุข 

เพิ่มข้ึนปลีะ ๕ %          
๒.๓ จำนวนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม GMS เข้ามาศึกษาเพิ่มข้ึน ๗.๙๕ %  
๒.๔ จำนวนครั้งของการประชุมสัมมนาระดบันานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นปีละ ๘ ครั้ง 
๒.๕ จำนวนการจัดกิจกรรมสง่เสรมิการค้า การลงทุน การทอ่งเที่ยว และแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมระหว่างประเทศปีละ ๒ ครั้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
          ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 5 ปี :  

๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ  
๑.๒ ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
๑.๓ ร้อยละของความสำเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ร้อยละ 82 

 ภาพรวม ร้อยละ 95 
๑.๔ ระดับความสำเรจ็ของปรมิาณผลผลิตที่ทำไดจ้รงิเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
๑.๕ ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังาน 
๑.๖ ระดับความสำเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการศึกษามาตรฐาน 

ระยะเวลาการให้บริการ 
/ ๑.๗ ระดับความสำเรจ็… 
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๑.๗ ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
๑.๘ ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุสารสนเทศ 
๑.๙ ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์กร 
๑.๑๐ ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
๑.๑๑ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา  
๑.๑๒ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  
๑.๑๓ อัตราเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร   
๑.๑๔ ระดับความสำเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 

     1.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                                        
           วิสัยทัศน ์

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
           พันธกิจ 

  ๑. เสรมิสร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็งและพฒันาให้เป็นบ้านเมืองทีน่่าอยู่อย่างยั่งยืน  
๒. พฒันาคนให้ มีคุณภาพ มีทกัษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ไดม้าตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
๔. สร้างเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบรกิาร               

และการท่องเที่ยว 
๕. พฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนสง่ ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปอ้งกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
                     ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดประโยชน์ มีความสมดลุอย่างยั่งยืน                     
                     ๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถ่ินให้คงอยูส่่งเสริม 

การท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ทอ้งถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพฒันาเมืองและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพฒันาศักยภาพพลเมือง  
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพฒันาการเกษตรยัง่ยืน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสรมิสร้างสุขภาวะ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

          เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพฒันาการบรหิารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓๓ แนวทางการพฒันา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

      ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและ 
            เป็นระบบ 
      ๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครอืข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 

/ ในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ… 
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    ในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  

      ๑.๓ พัฒนาส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
    แบบมีส่วนร่วม 

      ๑.๔ สง่เสรมิสนบัสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 
            ครบวงจร  
      ๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร  
            และการลดอบุัติเหต ุ
 

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
      ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนสง่ใหไ้ด้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
      ๒.๒ พัฒนาระบบการใหบ้ริการขนสง่มวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
      ๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
     และเป็นศูนย์กลางการพฒันาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
      2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรบัปรุงภูมิทัศน์ทีส่วยงามเหมาะสม        
      2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงานผู้ประกอบการในการพฒันาระบบสุขาภิบาล และรักษา     
            ความสะอาด 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพฒันา ดงันี ้
         ๓.๑ สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน 
                                 ให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      3.2 เพิม่โอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรบัประชาชน 
            ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
      ๓.๓ พัฒนา ส่งเสรมิและสนบัสนุนกีฬาข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุง่สู่กีฬามอือาชีพและ   
   การกีฬา/นันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย   
      ๓.๔ ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมีือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพ 

             ของประชาชน 
      ๓.๕ ส่งเสรมิและปลกูฝงัค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
      ๓.๖ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แกเ่ด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพื่อกรใช้ทักษะชีวิตที่ดี  
            เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
      ๓.๗ ส่งเสรมิกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถ่ินและยกระดบัทักษะ 
            ประชาชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   

        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
        ประกอบด้วย 6 แนวทางการพฒันา ดังนี้   

          4.1 บรหิารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มแบบบรูณาการ 
       และยั่งยืน 

          4.2 อนรุักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดม 
       สมบูรณ์  

          4.3 พฒันาฟื้นฟู แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดินและการบรหิารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และ 
       มีประสทิธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

/ 4.4 เพิม่ประสทิธิภาพ… 
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          4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
          4.5 สร้างสงัคมและพลเมืองทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
          4.6 ส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
         ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลงังานทางเลือกใน อปท.                                   
                                  ตามศักยภาพ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
         ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๕.๒ เพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 

      ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนบัสนุน     
             การเกษตรอินทรียเ์พื่อภาวะสุขภาพ 

      ๕.๔ สนับสนุนการพฒันารปูแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทีเ่หมาะสมและ 
            นวัตกรรมในพื้นที ่
      ๕.๕ ส่งเสรมิการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที ่

        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสรมิสรา้งสุขภาวะ ประกอบดว้ย ๕ แนวทางการพฒันา ดงันี ้
         ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
                                 ในระดับปฐมภูม ิ
         6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

      ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟกูารแพทย์แผนไทย และแพทยท์างเลือกตามความเหมาะสมและ              
            เช่ือมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
      ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐาน (อสม.) และพัฒนา 
            รูปแบบการบริการประชาชน 
      ๖.๕ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบ 
            การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การสรา้งเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
        ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพฒันา ดังนี ้
          7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก 

       และเยาวชน  
          7.2 อนรุักษ์สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

       ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
          7.3 พฒันาและสง่เสริมเครอืข่ายวิสาหกจิชุมชนให้ เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  
          7.4 พฒันาสง่เสรมิ การพาณิชย์ การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
          7.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

       ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ แนวทาง               
                             การพัฒนา ดังนี ้

        8.1 สง่เสรมิการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
 

/ 8.2 สง่เสรมิ สนบัสนุน… 
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           8.2 สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
                                   ในการปฏิบัติงานและบรกิารประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
           8.3 พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิม่ขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
                   8.4 สง่เสรมิการมีส่วนร่วม และการสร้างเครอืข่ายของภาคประชาชน 

        ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารและความโปรง่ใส สง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
                    ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถ่ิน 
              6.๕  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง                                                                    
                     6.5.1 วิสัยทัศน์  
                              วิสัยทัศน์  : “ตำบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคณุภาพ  
                                              เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม” 

           จากวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
กุดกว้าง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยคำนึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยรวม และยังสอดคล้องกับ 
  - นโยบายของรัฐบาล 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
  - ยุทธศาสตร์การพฒันาของอำเภอและจังหวัด 
  - กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวัดขอนแก่น  
  - นโยบายผูบ้รหิารท้องถ่ิน                                                              
                     6.5.๒ ยุทธศาสตร์  
                              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
                              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
                              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ   
                              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญา 
                                  ท้องถ่ิน และแหล่งทอ่งเที่ยว  
                              5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม                                                          
                   6.5.๓ เปา้ประสงค ์
                             1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มอียา่งครบครนั และมีการบริหารจัดการที่ด ี
                             2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงอันจะนำไปรายได้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนจนกินดีอยู่ดีและ 
                                 ยั่งยืน 
                             3. อัตราความยากจนลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
                                 ในชีวิตและทรัพย์สิน 
                             4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ให้คงอยูส่ืบไป  
                                 จัดให้มีแหลง่ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
                             5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิง่แวดล้อมไม่เปน็มลพิษ สง่เสรมิประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
                                 อย่างยั่งยืน                                                        
                    6.5.4 กลยุทธ ์  
                             ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 1 สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/    
                                                            ถนนลาดยางภายในตำบล    

/ กลยุทธ์การพฒันาที่ 2… 
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                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู ่
                                                            แหล่งการเกษตรอย่างเพียงพอ                                       
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 3 สร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน  
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 4 จัดให้มรีะบบน้ำประปาทีส่ะอาด และสาธารณูปโภค 
                                                            สาธารณูปการต่างๆ อย่างทั่วถึง                                         
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 5 พัฒนาแหลง่น้ำ/คลองสง่น้ำ/ฝายต่างๆ ภายในตำบล 
                              ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่  1 สนับสนนุ ส่งเสรมิการบรหิารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ 
                                                             กองทุนต่างๆ 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่  2 สนับสนนุ ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบล 

                              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 1 สนับสนุน ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการดูแลรักษา ความปลอดภัยและ 
                                                            ทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 2 สนับสนุน ส่งเสรมิกิจกรรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน  
                                                            (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
                                กลยุทธ์การพฒันาที่ 3 จัดให้มสีวัสดิการผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และ 
                                                            สนับสนนุ ส่งเสรมิการบรหิารจัดการต่างๆ 
                             ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
                               และแหล่งท่องเที่ยว 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสรมิ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
                                                           ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 สนับสนุน ส่งเสรมิ การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 สนับสนุน ส่งเสรมิ การกีฬา และนันทนาการ   
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  4 สนบัสนุน ส่งเสรมิแหล่งทอ่งเที่ยว                           
                             ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข และสิง่แวดล้อม   
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  1 สนับสนุน ส่งเสรมิสาธารณสุขและการแพทย์ข้ันพื้นฐาน 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะภายในตำบล 
                               กลยุทธ์การพัฒนาที่  3 การอนรุกัษ์ ฟื้นฟูความสมบรูณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                                                            สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ 

/ วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน… 
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วางแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคน 
ในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้  
 ๑) แผนทำเอง   
 ๒) แผนขอความร่วมมือ   

๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้    

ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐ % ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตอ้งมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำร ิเช่น การขุดลอกคู่คลอง จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ   
๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว  

การจัดทำการแข่งขันกีฬา 
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปญัหายาเสพติด 
๖) ด้านการเมอืง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอบุัติใหม ่
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุน่ละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
๑๒) ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝกึอบรม อปพร.   

๘. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้
ความสำคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน โดยได้เน้นให้
ท้องถ่ินแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ึน เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ำเพื่อเทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน     
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารสว่นตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

/ ท้องถ่ิน… 
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ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถ่ินอำเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหลง่น้ำอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหลง่น้ำทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม... 
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ส่วนที่ ๓ 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา      
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพฒันาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4           
ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ   
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยทุธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  
ในการกำหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันในการดำเนินการช่วย
ในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning 
system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น    

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม่สําเร็จ        

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลาน้ันจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัด     
ที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุ  
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ     

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุน    
ใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
/ ๓. วัตถุประสงค์... 
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๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑ เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพฒันา 
๓.๒ เพื่อใหท้ราบถึงผลการนำแผนพฒันาไปปฏิบัต ิ
๓.๓ เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ     

๔. ขัน้ตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๔.๑  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี ้
 (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)     
 (๒) แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ : ข้ันตอนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๕ คะแนน)    
(๓) การนำแผนไปปฏิบัต ิ

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
    ๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมนิตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี ้

  คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
  คะแนน  ๒๕  ข้ึนไป  = พอใช้ 
  ต่ำกว่า   ๒๐     =  ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑    : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้ ๕ คะแนน 
  มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ข้ันตอน    ได้ ๔ คะแนน 
  มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ข้ันตอน   ได้ ๓ คะแนน 
  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ข้ันตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

    คะแนนเต็ม   ๕ 
 คะแนนท่ีได้  ๕  . 

ที่ การดำเนินการ มีการดำเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

✓ 

๒ คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพฒันา   ✓ 
/ 3 คณะกรรมการ... 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
     คะแนนเต็ม   ๕ 

คะแนนท่ีได้   ๕   . 
ที่ การดำเนินการ มีการดำเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ✓) 
๓ คณะกรรมการได้นำข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล

ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
✓ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน ✓ 
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๗ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕60   

✓ 

มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขัน้ตอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
     ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
     ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑65 ๑65 
/ ตัวบ่งช้ีที่ ๓... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน    ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน  ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ข้ันตอน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ท่ี การดำเนินการ มีการดำเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

๑ กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
๓ มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน ✓ 
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา ✓ 
๗ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดทำร่างแผนพฒันา ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันในการขยายระยะเวลาภายในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

✓ 

มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรบัแผนพฒันา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙6  คะแนน ๔ 

/ รายละเอียดผลการติดตาม... 
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รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

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 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (5 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕         :  การดำเนนิโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้  ๕  คะแนน 
  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้  ๔  คะแนน 
  ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน    
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   5   

การดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง 

160 - - 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 81 50.62 - 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 81 50.62 - 
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
(ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กันยายน ๒๕๖5) 

40 49.38 5 

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
 

 
/ ตัวบ่งช้ีที่ ๖... 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔2- 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖        :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนนิโครงการ 
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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ดำเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กันยายน ๒๕๖5) 
มีผลกระทบ
มากกว่า ๓  
โครงการ 

มีผลกระทบ 0 

    ๔.3  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑ ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 5 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน ๕ 5 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ 4 
๕ การดำเนินโครงการ ๕ 5 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ๕ 0 

รวมคะแนน ๓๐ ๒4 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนที่ได ้๒4 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้  

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหาร    

ควรดำเนินโครงการตามที่กำหนดไว้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาให้ได้ทุกโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔3- 
 

 
 
 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกลุ .....................................................ตำแหนง่ ........................................................... 
 

สังกัด : สำนัก/กอง ...................................................................................................................................................... 

คำอธิบาย  :  ให้ใสเ่ครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีเลือก 
ท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ดำเนินโครงการ   
๕ ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ข้ึนได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๔ ผลการติดตาม… 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

2) 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔4- 
ส่วนที่ ๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา      
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์    
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง 
กันยายน ๒๕๖5) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : 
ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น)   
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..........................เทศบาลตำบลกุดกว้าง................................................................. 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินการ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดทำร่าง 
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

✓  

๒.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจดัทำฐานข้อมูล 
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัทำแผน 

✓ 
✓ 

 

 
 

/ 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ… 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

-๔5- 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา 
       เทศบาล 
๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั 
       ศักยภาพของท้องถ่ิน 
๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๒.๖  มีการกำหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล 
๒.๘  มีการกำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
๒.๙  มีการกำหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
๒.๑๒ มีการจัดทำบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์
๒.๑๓ มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 5 ป ี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเริ่มตัง้แต่สิ้นสุดโครงการ ตลุาคม ๒๕64 - กันยายน ๒๕๖5 
 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

   ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง 
   ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5) 

  

ส่วนท่ี  ๒  ผลการติดตามผลดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 

 

 

 

 

 

 

/ แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงาน…



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำชี้แจง  : แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลา
ในการติดตาม โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

   ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดกว้าง 
   ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5)  

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
             ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(เฉพาะ 65) 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 194 23 7.61 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 10 - 0.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 39 16 5.30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

30 16 5.30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 29 25 8.28 
รวม 302 80 26.49 

2. การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ และเพิ่ มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และ        
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                      

   / ๑. สรปุผลการวัดคุณภาพ… 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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   2.๑ สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่ อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรอืแนวทางในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการ       
วัดคุณภาพแผน โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินคณุภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๒  พันธะกิจ (๕) (๕) 
     ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 
     ๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๖๕ ๑๖๕ 

    ๒.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

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

 
 

/ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓… 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ นับแต่
วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
          (1) แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรบัแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรปุสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกบัโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกบัระยะเวลา 
(5 ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมายอ้นหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลมุระยะเวลา 5 ปี ทกุโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ผ. 01,ผ.02,ผ.03/1 และ 
แบบ ผ. ๐8 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 96 
 
 
 

/ ส่วนที่ ๕ ผลการติดตาม… 
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ส่วนที่ ๕                                                                                                                     

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน 
เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเปน็
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดกว้าง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5) 
(www.dla.go.th) 
    1.1 สรุปผลการวางแผนพัฒนา 
    เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)     
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยผ่านการ       
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป 

   เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 
2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

38 0.00 90 19,964,656 138 156,941,656 160 184,705,256 194 219,162,656 

/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ... 

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


   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

 

-50- 
ยุทธศาสตร์ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 0.00 1 0.00 5 350,000 5 350,000 10 1,050,000 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

1 0.00 3 130,000 33 17,769,000 33 17,689,000 39 18,409,000 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 
กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2 100,000 20 6,555,408 21 6,827,408 21 7,014,608 30 7,127,408 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านการ
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000 27 3,125,000 29 3,275,000 29 3,275,000 29 3,275,000 

รวม 43 120,000 141 29,775,064 226 185,163,064 248 213,233,864 302 249,024,064 

    1.2 การจัดทำงบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564    
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 80 โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน 28,371,824 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ ๒๕๖5 
จำนวน งบตามเทศบญัญัติ/

อ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 23 6,390,124 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 16 17,346,400 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่ท่องเที่ยว 

16 4,025,300 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 25 610,000 
รวม 80 28,371,824 

 
/ รายละเอียดโครงการ... 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตำบลกุดกว้าง มีดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
1 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน  
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 (สายหน้าศูนย์
สาธิต-สามแยกบ้านหนองไผ่)   

กองช่าง 296,000 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 306,000 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน     
โคกกลาง หมู่ที่ 6 (สายข้างโรงเรียน-
บ้านนายสุชล) 

กองช่าง 480,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน   
หนองโก หมู่ที่ 7 (สายท้ายหมู่บ้าน
นายสมควร-สระหนองผักตบ) 
 

กองช่าง 167,000 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน    
ขนวนนคร หมู่ที่ 17 (สายโรงสี-   
ฝายกกก่าม) 

กองช่าง 480,000 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 20 (สายบ้านแมเ่ลงิ หลงน้อย) 

กองช่าง 69,000 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้าน  
หนองไผพ่ัฒนา หมู่ที่ 21 (สาย  
บ้านนายวิชัย-ทางควาย) 

กองช่าง 480,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
8 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโนนสง่า  
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 457,000 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (สาย
บ้านนางหนกูาย-บ้านนางศรสวรรค์) 
บ้านโคกสงู หมูท่ี่ 2 
 

กองช่าง 180,000 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อน้ำประปารอบ
หมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 

กองช่าง 202,000 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   
(สายบ้านนางพรนภร ทิพย์โคก
กรวด-บ้านนางนภา ทะวงษ์เงิน) 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3  
 

กองช่าง 270,000 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญหินลาด 
หมู่ที่ 8 (จำนวน 3 ช่วง) 

กองช่าง 307,000 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายไร่แม่ทอง-หนองปาก
ขยุ้ม) บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 1 

กองช่าง 195,000 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า        
ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรอื 

กองช่าง 500,000 

 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

- - - 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการเลือกตัง้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน                                  
ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง 

สำนักปลัด 10,000 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสรมิสร้างการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากร 

สำนักปลัด 40,000 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สำนักปลัด 40,000 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี         
อำเภอหนองเรือ   

สำนักปลัด 10,000 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่้าน 
ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินตำบลกุดกว้าง   

สำนักปลัด 40,000 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

สำนักปลัด 10,000 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาภัย
ธรรมชาติ    

สำนักปลัด 30,000 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิาร   
จิตอาสาภัยพบิัติตำบลกุดกว้าง   

สำนักปลัด 70,000 

 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลกุดกว้าง   

สำนักปลัด 70,000 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงูอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
 

สำนักปลัด 50,000 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจงัหวัดขอนแก่น 

สำนักปลัด 30,000 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองหนองเรือ 

สำนักปลัด 30,000 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการสนบัสนุนกระบวนการ
จัดทำแผนชุมชนแบบบรูณาการ 
เพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน
ตำบลกุดกว้าง 

สำนักปลัด 30,000 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้ง 
อายุ 

สำนักปลัด 12,962,400 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำนักปลัด 3,744,000 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

สำนักปลัด 180,000 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็     

กองการศึกษา 30,000 

 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
32 ยุทธศาสตร์การพฒันา

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหลง่ท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา 80,000 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิการบรโิภคเกลอื
ไอโอดีนกับการพฒันาเด็กปฐมวัย   

กองการศึกษา 30,000 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ศพด.) 

กองการศึกษา 929,100 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (สพฐ.) 

กองการศึกษา 2,566,200 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬา
เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดกว้าง   

กองการศึกษา 60,000 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนธนาคารขยะ
โรงเรียนบ้านขนวนนคร    

กองการศึกษา 30,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองแปน     

กองการศึกษา 30,000 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนการทำกระถาง
ต้นไม้ โรงเรียนบ้านโคกสูง    
วิทยานุกูล 

กองการศึกษา 30,000 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้านสำราญ     
หินลาด     

กองการศึกษา 30,000 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ดุสิตประชาสรรค์ 

กองการศึกษา 30,000 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนค่ายภาษาพัฒนา
สู่อาเซียน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง    

กองการศึกษา 30,000 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียง โรงเรียนบ้านโนนดู่
หนองแวง    

กองการศึกษา 30,000 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จำนวน
งบประมาณ 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิพอเพียง 
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา   

กองการศึกษา 30,000 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิวันกตัญญูต่อผู้สงูอายุ
เทศบาลตำบลกุดกว้าง 

กองการศึกษา 60,000 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน “ฮีตฮอย อสีาน” 

กองการศึกษา 30,000 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลัด 50,000 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการอุดหนุนพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 1 

สำนักปลัด 20,000 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 2 

สำนักปลัด 20,000 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขนวน 
หมู่ที่ 3 

สำนักปลัด 20,000 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ
ของคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้าน 
กุดกว้าง หมู่ที่ 4 

สำนักปลัด 20,000 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ
ของคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่ 5 

สำนักปลัด 20,000 

 

 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านโคกกลาง หมูท่ี่ 6 

สำนักปลัด 20,000 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 

สำนักปลัด 20,000 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านสำราญหินลาด  
หมู่ที่ 8 

สำนักปลัด 20,000 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

สำนักปลัด 20,000 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 

สำนักปลัด 20,000 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 

สำนักปลัด 20,000 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านกอมอ 52 หมูท่ี่ 12 

สำนักปลัด 20,000 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านโนน สะทอน       
หมู่ที่ 13 

สำนักปลัด 20,000 

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 

สำนักปลัด 20,000 

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านหนองกุง หมูท่ี่ 15 

สำนักปลัด 20,000 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของคณะกรรมการ
หมู่บา้น บ้านโนนสงา่ หมูท่ี่ 16 

สำนักปลัด 20,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
64 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขนวน
นคร หมู่ที่ 17 

สำนักปลัด 20,000 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 18 

สำนักปลัด 20,000 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบะ
ยาวสันติสุข  
หมู่ที่ 19 

สำนักปลัด 20,000 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 20 

สำนักปลัด 20,000 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 

สำนักปลัด 20,000 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นการ
สาธารณสุข  

โครงการรณรงค์สง่เสรมิลดปรมิาณ
ขยะตำบลกุดกว้าง      

สำนักปลัด 40,000 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี       
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

สำนักปลัด 50,000 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้สทุธิดาพัชรสุธา  
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

สำนักปลัด 50,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
โครงการ กิจกรรม โอนเพ่ิมงบประมาณ พ.ศ. 2565 
72 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
(สายทางเข้าโรงจอดรถ (ตามบัญชี
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 
หน้า 2) 

กองช่าง 379,170 
 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
(สายทางเข้าเทศบาล (ตามบัญชีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 หน้า 3) 

กองช่าง 169,780 
 

74 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำ บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ ๖ (ตามบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 16 หน้า 4) 

กองช่าง 280,760 
 

75 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำ บ้านหนองแวง 
– โนนสง่า (ตามบญัชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 16 หน้า 5) 

กองช่าง 280,760 
 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบล    
กุดกว้าง (ตามบญัชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 16 หน้า 6) 

กองช่าง 13,818 
 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายในเทศบาลตำบล    
กุดกว้าง (ตามบญัชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 ครั้งที่ 16 หน้า 7) 

กองช่าง 39,83๖ 
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
โครงการ กิจกรรม โอนเพ่ิมงบประมาณ พ.ศ. 2565 
78 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโนนดู่  
หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) 

กองช่าง 233,000 
 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโนนดู่  
หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) 

กองช่าง 147,000 
 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
(สายบ้านแม่สุดตา - นานายเดช) 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 

กองช่าง 457,000 
 

รวม 28,371,824 
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      บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ี แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
1 แผนงาน 

บรหิารงานทั่วไป 
กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  
มีพนักพิงตาข่ายสามารถปรบัได ้

สำนักปลัด 3,500 

2 แผนงาน 
รักษาความสงบ

ภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน 
มีพนักพิง สามารถปรบัได ้

สำนักปลดั 3,500 

3 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 

สำนักปลัด 25,000 

4 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อซุ้มเฉลิม       
พระเกียรติฯ แบบไฟเบอร์กลาส 

สำนักปลัด 100,000 

5 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส 

สำนักปลัด 7,500 

6 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อตูเ้ย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 

สำนักปลัด 6,400 

7 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก สำหรบั
ประมวลผล 

สำนักปลัด 44,000 

8 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ 

สำนักปลัด 2,600 

9 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตรวจ 
วัดอณุหภูมิ 

สำนักปลัด 10,000 

10 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  
มีพนักพิง สามารถปรบัได้ 

สำนักปลัด 3,500 

11 แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส ขนาด 5 ฟุต 

สำนักปลัด 7,500 

12 แผนงานรกัษา    
ความสงบภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

สำนักปลัด 47,500 

13 แผนงานรกัษา    
ความสงบภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น 

สำนักปลัด 27,800 

14 แผนงานรกัษา    
ความสงบภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

สำนักปลัด 575,000 

15 แผนงานรกัษา    
ความสงบภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเลือ่ยยนต ์ สำนักปลัด 11,000 

16 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  
มีพนักพิงสามารถปรับได ้

สำนักปลัด 3,500 
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ท่ี แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จำนวนงบประมาณ 
17 แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 
กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส 

สำนักปลัด 7,500 

18 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล 

สำนักปลัด 23,000 

19 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 

สำนักปลัด 10,000 

20 แผนงานสาธารณสขุ กิจกรรมการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

สำนักปลัด 1,070,000 

21 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเกา้อี้สำนักงาน     
มีพนักพิงตาขา่ย สามารถปรับได้ 

สำนักปลัด 3,500 

22 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเกา้อี้สำนักงาน
มีพนักพิง สามารถปรับได้ 

กองคลัง 3,500 

23 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส 

กองคลัง 7,500 

24 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 

กองคลัง 17,700 

25 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานประมวลผล 

กองคลัง 23,000 

26 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 

กองคลัง 8,900 

27 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 

กองช่าง 8,900 

28 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด  
120 ซีซ ี

กองช่าง 54,700 

29 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตบดิน กองช่าง 21,000 

30 แผนงานการศึกษา กิจกรรมการจัดซื้อพัดลมโคจร กองการศึกษา 20,000 

รวม 2,157,500 
/ 1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ… 
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1.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลตำบลกุดกว้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ     
และอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม    
๒๕๖4 – กันยายน ๒๕65) รวม 80 โครงการ กิจกรรม จำนวนเงิน 23,673,310.43 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

12 3,501,944.17 12 3,501,944.17 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ - - - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบรหิารจัดการ 

11 15,935,595 11 15,935,595 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และแหล่งทอ่งเที่ยว 

12 3,662,726.26 12 3,662,726.26 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

23 573,045 23 573,045 

รวม 58 23,673,310.43 58 23,673,310.43 

         รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณเทศบาลตำบลกุดกว้าง ที่มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
สถานะ

ดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน   
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 1 (สาย
หน้าศูนย์สาธิต-สามแยก    
บ้านหนองไผ่)   

กองช่าง 296,000 293,000 ✓ 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน     
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 306,000 - X 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน     
บ้านโคกกลาง หมูท่ี่ 6 (สาย
ข้างโรงเรียน-บ้านนายสุชล) 

กองช่าง 480,000 475,000 ✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 (สายท้าย
หมู่บ้านนายสมควร-สระหนอง   
ผักตบ) 

กองช่าง 167,000 165,000 ✓ 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน    
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17   
(สายโรงสี-ฝายกกก่าม) 

กองช่าง 480,000 475,000 ✓ 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน    
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20   
(สายบ้านแม่เลิง หลงน้อย) 

กองช่าง 69,000 68,000 ✓ 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน   
บ้านหนองไผ่พฒันา หมู่ที่ 21 
(สายบ้านนายวิชัย-ทางควาย) 

กองช่าง 480,000 475,000 ✓ 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโนนสง่า     
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 457,000 - ✓ 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(สายบ้านนางหนูกาย-บ้านนาง
ศรสวรรค์) บา้นโคกสูง หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง 180,000 178,000 ✓ 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อน้ำประปารอบ
หมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 
15 

กองช่าง 202,000 200,000 ✓ 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(สายบ้านนางพรนภร ทิพย์โคก
กรวด-บ้านนางนภา ทะวงษ์
เงิน) บ้านขนวน หมู่ที่ 3  

กองช่าง 270,000 267,000 ✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สำราญหินลาด หมู่ที่ 8  
(จำนวน 3 ช่วง) 

กองช่าง 307,000 304,000 ✓ 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ (สายไร่
แม่ทอง-หนองปากขยุ้ม) บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 

กองช่าง 195,000 193,000 ✓ 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า        
ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรอื 

กองช่าง 500,000 408,944.17 ✓ 

- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

- - - - - 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการเลือกตัง้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน                                  
ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง 

สำนักปลัด 10,000 - X 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสรมิสร้างการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

สำนักปลัด 40,000 22,460 ✓ 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สำนักปลัด 40,000 39,885 ✓ 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี         
อำเภอหนองเรือ   

สำนักปลัด 10,000 10,000 ✓ 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินตำบล      
กุดกว้าง   

สำนักปลัด 40,000 - X 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

สำนักปลัด 10,000 - X 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้  
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ    

สำนักปลัด 30,000 - X 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการฝกึอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตำบลกุดกว้าง   

สำนักปลัด 70,000 - X 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ    
กลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง   

สำนักปลัด 70,000 32,700 ✓ 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 

สำนักปลัด 50,000 41,450 ✓ 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจงัหวัดขอนแก่น 

สำนักปลัด 30,000 30,000 ✓ 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บรหิารจัดการ 

โครงการอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองหนองเรือ 

สำนักปลัด 30,000 30,000 ✓ 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการสนบัสนุน
กระบวนการจัดทำแผน
ชุมชนแบบบรูณาการ   
เพื่อจัดทำแผนพฒันา
ท้องถ่ินตำบลกุดกว้าง 

สำนักปลัด 30,000 30,000 ✓ 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สงูอายุ 

สำนักปลัด 12,962,400 12,529,700 ✓ 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

สำนักปลัด 3,744,000 3,058,400 ✓ 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การบริหารจัดการ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

สำนักปลัด 180,000 111,000 ✓ 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการแสดงผลงาน   
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็     

กอง
การศึกษา 

30,000 - X 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและ
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

80,000 - X 

 

 

 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิการ
บริโภคเกลือไอโอดีนกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย   

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

กอง
การศึกษา 

929,100 865,260 ✓ 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สพฐ.) 

กอง
การศึกษา 

2,566,200   2,497,466.26 ✓ 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายโรงเรียน
บ้านกุดกว้าง   

กอง
การศึกษา 

60,000 - X 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุน     
ธนาคารขยะโรงเรียน   
บ้านขนวนนคร    

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้าน   
โคกกลางหนองแปน     

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนการ     
ทำกระถางต้นไม้ โรงเรียน
บ้านโคกสงูวิทยานุกลู 

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้าน
สำราญหินลาด     

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียงโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ดสุิตประชาสรรค์ 

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนนุค่าย
ภาษาพัฒนาสู่อาเซียน 
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง    

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียง โรงเรียนบ้าน
โนนดู่หนองแวง    

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนเศรษฐกจิ
พอเพียง โรงเรียนโนนฟัน
เรือ บะยาววิทยา   

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสรมิวันกตัญญู
ต่อผู้สงูอายุเทศบาลตำบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

60,000 - X 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและแหลง่
ท่องเที่ยว 

โครงการสบืสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน “ฮีตฮอย อสีาน” 

กอง
การศึกษา 

30,000 30,000 ✓ 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข  
และสิง่แวดล้อม 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด 50,000 
(+17,005) 

67,005 ✓ 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา    ด้านการ
สาธารณสุข 
 และสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอุดหนุน
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 1 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโคกสงู หมูท่ี่ 2 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านกุดกว้าง หมูท่ี่ 4 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโคกกลาง หมูท่ี่ 6 

สำนักปลัด 20,000 - X 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านสำราญหินลาด 
 หมู่ที่ 8 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านบะยาว หมูท่ี่ 9 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริ       
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

สำนักปลดั 20,000 20,000 ✓ 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริ   
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองตาไก้  
หมู่ที่ 11 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโนนสะทอน หมูท่ี่ 13 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บา้นหนองดินกี่ หมูท่ี่ 14 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน   
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 

สำนักปลัด 20,000 - X 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน   
บ้านหนองไผ่พฒันา 
หมู่ที่ 21 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ✓ 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์สง่เสรมิลด
ปริมาณขยะตำบลกุดกว้าง      

สำนักปลัด 40,000 26,040 ✓ 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิม
พระเกียรตถิวายเป็นพระ
ราชกุศลแดพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สำนักปลัด 50,000 50,000 ✓ 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพมิล
ลักษณพระบรมราชินี 

สำนักปลัด 50,000 50,000 ✓ 

โครงการ กิจกรรม โอนเพิ่มงบประมาณ พ.ศ. 2565 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบล
กุดกว้าง (สายทางเข้าโรงจอด
รถ (ตามบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 หน้า 2) 

กองช่าง 379,170 
 

379,170 
 

✓ 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบล
กุดกว้าง (สายทางเข้าเทศบาล 
(ตามบัญชีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 หน้า 3) 

กองช่าง 169,780 
 

169,780 
 

✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

โครงการ กิจกรรม โอนเพิ่มงบประมาณ พ.ศ. 2565 

74 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำ บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ ๖ (ตามบญัชีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
16 หน้า 4) 

กองช่าง 280,760 
 

280,760 
 

 
(กันเงิน) 

75 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำ บ้าน
หนองแวง – โนนสง่า (ตาม
บัญชีการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 16 หน้า 5) 

กองช่าง 280,760 
 

280,760 
 

 
(กันเงิน) 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุวางท่อ
คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง (ตาม
บัญชีการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 16 หน้า 6) 

กองช่าง 13,818 
 

13,818 
 

✓ 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภายใน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง (ตาม
บัญชีการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 16 หน้า 7) 

กองช่าง 39,83๖ 39,83๖ ✓ 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน     
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) 

กองช่าง 233,000 
 

230,500 
 

✓ 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน     
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) 

กองช่าง 147,000 
 

146,000 
 

✓ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

โครงการ กิจกรรม โอนเพิ่มงบประมาณ พ.ศ. 2565 

80 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ภายใน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง (สาย
บ้านแม่สุดตา - นานายเดช) 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 

กองช่าง 457,000 
 

452,500 
 

✓ 

รวม 28,388,829 25,666,434.43  
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      รายละเอียดการเบิก-จ่าย บญัชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

1 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  
มีพนักพิงตาข่ายสามารถปรบัได้ 

สำนักปลัด 3,500 3,500 ✓ 

2 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอี้
สำนักงานมีพนักพงิ สามารถ  
ปรับได ้

สำนักปลดั 3,500 3,500 ✓ 

3 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 

สำนักปลัด 25,000 25,000 ✓ 

4 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อซุ้มเฉลิม       
พระเกียรติฯ แบบไฟเบอร์กลาส 

สำนักปลัด 100,000 99,000 ✓ 

5 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงาน
เหล็กพร้อมกระจกใส 

สำนักปลัด 7,500 7,500 ✓ 

6 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อตูเ้ย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 

สำนักปลัด 6,400 6,000 ✓ 

7 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก สำหรบั
ประมวลผล 

สำนักปลัด 44,000 44,000 ✓ 

8 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ 

สำนักปลัด 2,600 2,600 ✓ 

9 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตรวจ 
วัดอณุหภูมิ 

สำนักปลัด 10,000 9,580 ✓ 

10 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน  
มีพนักพิง สามารถปรบัได้ 

สำนักปลัด 3,500 3,500 ✓ 

11 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงาน
เหล็กพร้อมกระจกใส ขนาด 5 
ฟุต 

สำนักปลัด 7,500 7,500 ✓ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

12 แผนงานรกัษา    
ความสงบ
ภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 

สำนักปลัด 47,500 47,500 ✓ 

13 แผนงานรกัษา    
ความสงบ
ภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น 

สำนักปลัด 27,800 27,600 ✓ 

14 แผนงานรกัษา    
ความสงบ
ภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 

สำนักปลัด 575,000 -  
(กันเงิน) 

15 แผนงานรกัษา    
ความสงบ
ภายใน 

กิจกรรมการจัดซื้อเลือ่ยยนต ์ สำนักปลัด 11,000 11,000 ✓ 

16 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน    
มีพนักพิง สามารถปรบัได้ 

สำนักปลัด 3,500 3,500 ✓ 

17 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส 

สำนักปลัด 7,500 7,500 ✓ 

18 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล 

สำนักปลัด 23,000 23,000 ✓ 

19 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร ์
หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบที่ 1 

สำนักปลัด 10,000 10,000 ✓ 

20 แผนงาน
สาธารณสุข 

กิจกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

สำนักปลัด 1,070,000 
(+50,000) 

1,120,000  
(กันเงิน) 

21 แผนงาน
การเกษตร 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน     
มีพนักพิงตาข่าย สามารถปรับได ้

สำนักปลัด 3,500 3,500 ✓ 

22 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน 
มีพนักพิง สามารถปรบัได้ 

กองคลงั 3,500 3,500 ✓ 
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ท่ี แผนงาน โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

สถานะ
ดำเนินการ 

23 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจกใส 

กองคลงั 7,500 7,500 ✓ 

24 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อตูเ้หล็ก 
แบบ 2 บาน 

กองคลงั 17,700 17,700 ✓ 

25 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานประมวลผล 

กองคลงั 23,000 23,000 ✓ 

26 แผนงาน 
บรหิารงาน

ทั่วไป 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร ์
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 

กองคลงั 8,900 8,900 ✓ 

27 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร ์
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 

กองช่าง 8,900 8,900 ✓ 

28 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 

กองช่าง 54,700 - X 

29 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องตบดิน กองช่าง 21,000 20,000 ✓ 

30 แผนงาน
การศึกษา 

กิจกรรมการจัดซื้อพัดลมโคจร กอง
การศึกษา 

20,000 20,000 ✓ 

31 แผนงาน
การศึกษา 

กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (1.2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง (5 เครื่อง) 

กอง
การศึกษา 

14,000 - X 

รวม 2,221,500 1,574,780  
 
  สถานะการดำเนินโครงการฯ  
    ✓  =  ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด 
     =  อยูร่ะหว่างดำเนินการ 
   X    =  ยงัไม่ดำเนินการ     
 
 

/ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565… 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป ี2565 เทศบาลตำบลกุดกว้าง 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการท้ังหมด  

อนุมัติงบประมาณ 
 

ลงนามสัญญา 
 

เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

194 219,162,656 23 6,390,124 12 3,501,944.17 12 3,501,944.17 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

10 1,050,000 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม และการ
บริหารจัดการ 

39 18,409,000 13 460,000 8 236,495 8 236,495 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

30 7,127,408 15 3,096,200 11 2,797,466.26 11 2,797,466.26 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การ
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 

29 3,275,000 25 610,000 23 573,045 23 573,045 

รวม 302 249,024,064 76 10,556,324 76 7,108,950.43 76 7,108,950.43 

 
 
 
 
 
 

 / ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม... 
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ส่วนที่ 6 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรวมทั้งตำบล อำเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี ดังนี้  

๑. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบลกุดกว้างในเชิงพ้ืนท่ี                                                       
                  เป็นพื้นที่ตัง้อยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็น
ทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนอื – ภาคเหนือ  
                   เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญทั้งการปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อย ยางพารา ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
พืชอื่นๆ เพราะมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ลำน้ำเชิญหลายสายสามารถหล่อเลี้ยง
พื้นที่การเกษตรได้เกือบทั้งปี  
                    ด้านการท่องเที่ยวมีแหล่งน้ำหนองแปนเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                    เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และพริก และสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ คือ 
โคเนื้อ และสุกร   
                  เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน เนื่องจากเป็นตำบลที่ติดกับ     
ถนนมะลิ วัลย์ ซึ่ งเป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และเป็นทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือ               
เป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคเหนือ  

            1.1 ข้อมูลสภาพปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาตำบลท่ีสำคัญ 
                     ปัญหาภัยแล้ง   
              เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลกุดกว้าง เป็นที่ดอนทำให้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและประชาชน
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลกุดกว้าง หากปีไหนฝนทิ้ง
ช่วงเป็นระยะเวลานานจะทำให้การเพาะปลูกประสบปัญหาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ถึงแม้จะมีแหล่งน้ำ
หนองแปนเป็นหัวใจหลักแต่การบริหารจัดการน้ำเป็นไปไม่ทั่วถึง ในแต่ละปีประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภคและบริโภคเปน็อย่างมากทำให้มีผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาตำบลกุดกว้าง 
                    ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
             ปัจจุบันแม้มีการส่งให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน แต่การดำเนินการยังไม่เป็นรปูธรรมกล่าวคือไม่มกีารพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมทำใหเ้กษตรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในการ
เพาะปลูกเพราะหาซื้อได้ง่ายและยังมีความเช่ือที่ให้ผลผลติต่อไร่สูงกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งระยะยาวทำให้ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในตำบลบริโภคสารพิษมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรขาดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาจขาย
ผลผลิตไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาตำบลในระยะยาว 
                    ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
             ตำบลกุดกว้างมีพื้นขนาดใหญ่ ขนาด 132.42 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 21 หมู่บ้าน   
ทำให้การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ 

/ ขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ… 
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ขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ทำให้หมู่บ้านบางแห่งทิ้งขยะ
รอบๆถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้านนอกจากจะก่อมลพิษแล้วทัศนียภาพยังไม่สวยงาม และอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
ตามมามีผลต่อการพัฒนาตำบลกุดกว้าง 
            1.2 ข้อมลูการวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลตำบลกดุกว้าง  
                       จุดแข็ง (Strength) 

               1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร ์เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นถนนเช่ือม 
                   ระหว่างจงัหวัดขอนแก่น จงัหวัดเลย และเปน็ทางเช่ือมตอ่กับภาคเหนือเป็นแนว 
                   เช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ สามารถรองรับการพฒันา 
                   ที่เพิ่มข้ึนได้ 
               2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
                   หนองแปน 
               3. เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน พรกิ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว  
               4. มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ประจำเทศบาลตำบลกุดกว้าง 
               5. มีแหล่งน้ำทีส่ำคัญ ได้แก่ หนองแปน หนองกุดกว้าง หนองค้า ลำน้ำเชิญหลายสาย  
                   สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้เกือบทัง้ป ี

                         จุดอ่อน (Weakness) 
                          1. ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลยังมีรายได้ต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
                          2. ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดิน  
                             ขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการ 
                             ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ำ 
                          3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก  
                          4. ปัญหาขยะในตำบลกุดกว้าง ไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ และไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  
                              ในตำบล  
                          5. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความหลากหลายมากขึ้น  
                              ขาดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังปัญหาและการทำงานเชิงรุก 
                          6. ขาดการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                    
                              ภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน  

                7. ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
                8. ประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

                          9. ร่องระบายน้ำในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
                          10. ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกเท่าที่ควร 
                          11. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน 
                          12. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
                          13. ไม่มีตลาดรองรับผลผลติทางการเกษตร 
                          14. ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 

/  โอกาส (Oppotunity)... 
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                        โอกาส (Oppotunity) 
                        1. การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถทำให้เทศบาล 
                            ตำบลกุดกว้างดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
                        2. นโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในตำบลมีรายได้เพิ่มข้ึน 
                        3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
                        4. เร่งสร้างความร่วมมือจากภายนอกองค์กรหรือภาคีความร่วมมือ 
                        5. ลักษณะภูมิประเทศ มีแหล่งน้ำหนองแปนขนาดใหญ่ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
                            เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ 
                        6. สถานที่ตั้งขององค์กรอยู่ติดถนนมะลิวัลยง์่ายต่อการติดต่อ 
                       ภัยคุกคาม (Threat) 
                        1. ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อ 
                            การผลิตภาคการเกษตร 
                        2. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                            จากภาคเกษตรไปเป็นที่อยู่อาศัย และธุรกิจบริการ 
                        3. ประชากรยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน (ความดนั เบาหวาน) 
                        4. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยมีหลากหลายมากขึ้น เช่น การเดินทางที่สะดวกขึ้น   
                            พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 
                        5. ราคาน้ำมันเช้ือเพลิง/ก๊าซเพิ่มสูงข้ึน 
                        6. สภาวะทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพทำให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกุดกว้าง  
                            เกิดความล่าช้า เพราะการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจกระทบต่อ 
                            แผนงานที่จะดำเนินงาน สาเหตุเพราะความขัดแย้งทางการเมือง   
                        7. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาสินค้าแพง ทำให้การจัดเก็บภาษีซึ่งเปน็รายได้ของเทศบาล 
                            ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการค้างชำระค่าภาษี จึงไม่สามารถนำรายไดดั้งกล่าวมาพัฒนา 
                            ท้องถ่ินได้เต็มศักยภาพ  
                        ๘. รถบรรทุกน้ำหนักเกินขับหนีด่านช่ังน้ำหนัก 
                       สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของตำบล 
                      สภาพปัญหาจากข้อมลู กชช.2 ค   
                1. การเรียนรู้โดยชุมชน 

               2. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
               3. การป้องกันโรคติดต่อ 
               4. ถนนลำเลียงผลผิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนเช่ือมต่อ 
                   ระหว่างหมู่บ้าน/ถนนลาดยาง 
               5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
               6. การเรียนรู้โดยชุมชน 
               7. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
               8. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
               9. การเข้าถึงแล่งเงินทุนของประชาชน 
               10. คุณภาพดิน                                                          

  /สภาพปญัหาจากข้อมลู… 
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                    สภาพปัญหาจากข้อมลู จปฐ. ปลี่าสุด  

              1. คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ 
              2. ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน 
              3. คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี 

    1.3 การวิเคราะห์ยุทธศาสตรข์องตำบลกุดกว้าง 
          1. จุดแข็ง+โอกาส(SO)  
               ตำบลกุดกว้าง เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย ์ซึ่งเป็นถนนเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดเลย 
และเป็นทางเช่ือมต่อกับภาคเหนือเป็นแนวเช่ือมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ ประกอบกับมี
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และมแีหลง่น้ำที่สำคัญทีม่ีประโยชน์ต่อการเกษตรและพชืเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงเป็นโอกาส
พัฒนาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หรือเอกชนเข้ามาลงทุนการการเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือโรงงานที่ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

กลยุทธ์เชิงรุก  :  พัฒนา ส่งเสริม การลงทุน และการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ท่ีสำคัญ คือ 
             พัฒนา ส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ให้มกีารค้า การลงทุน และบริการในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง       
               พัฒนา ส่งเสรมิ กลุม่อาชีพ การแปรรปูการเกษตรภายในตำบล    
               พัฒนา ส่งเสรมิ แหลง่ท่องเที่ยวหนองแปนใหเ้ป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

           2. จุดอ่อน+โอกาส(WO)  
               ตำบลกุดกว้างประชากรส่วนใหญ่ในตำบลยังมีรายได้ต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด 
ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผลผลิตต่ำ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโดยรวม  
จึงต้องเร่งจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความร่วมมือจากภายนอก
องค์กรหรือภาคีความร่วมมือเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิมากข้ึน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  : พัฒนา ส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สรา้งความร่วมมือ  
                พัฒนา เสรมิสร้างฐานราก ระบบการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
                พัฒนา ส่งเสรมิยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และความมั่นคงทางสงัคม  
                พัฒนา เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
        พัฒนาคุณภาพการบรหิารงาน เพือ่ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 

           3. จุดแข็ง+อุปสรรค (ST)  
               ตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรนำมาประกอบการจัดทำแผนพฒันาเทศบาลตำบลกุดกว้างให้มี
ความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน : การเตรียมความพร้อมในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมปีระเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่    
                พัฒนา ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

         พัฒนา ส่งเสริม บุคลากร ประชาชนให้มีความรู้เพิม่ขึ้น เตรียมตัวเข้าสูป่ระชาคมอาเช่ียน       
/ 4. จุดอ่อน+อปุสรรค (WT)...               
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          4. จุดอ่อน+อุปสรรค (WT)                
              ตำบลกุดกว้าง ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ จึงควรนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้างให้มี
ความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด คือ 

กลยุทธ์เชิงรับ :  การรบัมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นการพฒันาที่สำคัญ ได้แก่ 
       พัฒนา ส่งเสรมิ ระบบการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที ่
                       พัฒนา ส่งเสริม การฟื้นฟูดูแลและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการตดิตาม… 
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ส่วนที่  7                                                                                                                   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กันยายน ๒๕๖5) 

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

  (๑) ตัวบง่ช้ีที่ ๑ : ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบ    
                                          ทุกข้ันตอน  

(๒) แบบที่   ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมกีาร 
                    ดำเนินการครบทกุข้ันตอน  

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

 ๑.๓ ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรปุได้ดังนี ้              

 โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  150 โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้    จำนวน    80 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของแผนยุทธศาสตร์              

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

  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่ ๓ : ข้ันตอนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ินปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการ 
                                           ครบทุกข้ันตอน  

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพจิารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ 
                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสอดคล้องของยทุธศาสตร์และโครงการ  
                                     ได้ 80 คะแนน  

 (๒) ตัวบ่งช้ีที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ ๔ คะแนน 
 ๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี 

(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

 โครงการที่บรรจุในแผน (เฉพาะปี 2565) จำนวน  150 โครงการ 
 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ   จำนวน    80 โครงการ 

    คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของแผนพฒันาท้องถ่ิน 
/ (๒) ตัวบ่งช้ีที่ ๕… 
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  (๒) ตัวบ่งช้ีที่ ๕ : การดำเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน  
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖5   

 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ   จำนวน     80 โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน     58 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของเทศบัญญัตริายจ่าย   

๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     ๓.๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการดำเนนิโครงการ ได้ 0 คะแนนเต็ม   
                                           เนื่องจากมผีลกระทบในการดำเนินโครงการ (ผลกระจากสถานการณ์การแพร ่
                                           ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19)   

๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.1 เป็นครุภัณฑ์ที่ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกต ิและมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป 
 ๔.2 เป็นครุภัณฑ์ทีส่ามารถจะดำเนินจำหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.3 วัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตามความจำเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.4 วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.5 ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากหนีด่านช่ังน้ำหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสรา้งพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางาน
ทำในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้
ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและ            
เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำหนองแปน ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ เทศบาลตำบล       
กุดกว้าง   

   
 

 
 / ๖. ปัญหาและอุปสรรค... 
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6. ปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชน  

 ปัญหา 
   (๑) ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมปีริมาณน้อยไมเ่พียงพอ 
   (๒) เทศบาลมีทีก่ักเก็บน้ำไมเ่พียงพอ 
   (3) ถนนชำรุดเสียหาย 
 อุปสรรค 
   (๑) เทศบาลต้องสูบน้ำจากหนองแปนและยังไม่ทั่วถึง   
   (๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร   
   (๓) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้ 
   (4) ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบล    
 ข้อเสนอแนะ  
   (๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนคลองส่งน้ำเพือ่การเกษตรอย่างทั่วถึงพื้นททีางการเกษตร   
   (๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ใหป้ระหยัดน้ำ 
   (3) เห็นควรประสานขอรบังบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซมถนนภายในตำบลกบัหน่วยงานที ่
        เกี่ยวข้อง 

7.  ปญัหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหา 

  ๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบญัญัติได้รอ้ยละ 53.33 ไม่ถงึร้อยละ ๑๐๐ ของ 
      แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
  ๒) เทศบาลสามารถดำเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และงบประมาณอื่นๆ ได้ร้อยละ 72.50  
      ของแผนพัฒนาท้องถ่ินทีบ่รรจุไว้ในเทศบัญญัติ 2565 

  อุปสรรค 
     1) สืบเนื่องจากปีทีผ่่านมาในเรื่องของผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -    
                 19)  ที่กระทบทางด้านเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ในเชิงสังคม และผลกระทบต่อการใช้    
                 ชีวิตประจำวัน ทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่สามารถดำเนินการ ได้ในหลายโครงการและ  
                 งบประมาณด้านรายได้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ 

  2) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้    
      โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  
      ครบทุกโครงการ จึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาล  
  3) เทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด       
  4) การขยายตัวของเมือง จากการมีการคมนาคมขนส่งที่ดี สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้     
      ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมา ส่วนหนึ่งมาจากประชากรแฝงที่ เข้า  
      มาขายแรงงานหรือเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจ มีการแย่งอาชีพของคนในพื้นที่ ปัญหาสังคม ที่เกิดจาก 
      สภาพ สังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้วิถีชีวิต สถาบันครอบครัว พฤติกรรมเด็ก เกิดปัญหาสังคม เช่น  
      ปัญหายาเสพติด การติดเกมส์รวมถึงการเป็นสังคมก้มหน้า (ติดโทรศัพท์) และปัญหาสิ่งแวดล้อม จาก 
      ปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น ปัญหาน้ำเน่าเสีย การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และระบบนิเวศที่ 
      เปลี่ยนไปพร้อมกับความเจริญของเมือง  

/ ข้อเสนอแนะ... 



   ร่าง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

-88- 
 ข้อเสนอแนะ  

        ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติในปถัีดไป 
3) เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้อย่างเพียงพอ ภายหลังการระบาดของโรคติดต่อ 
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   4) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการจดัการในองค์กร เช่น การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
                 ในรูปแบบออนไลน์ หรือ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   5) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลาย รองรับประชาชน ได้ทุกวัย เพื่อให้  
                 ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
             6) การบังคับ ควบคุม ดูแล หรือออกเทศบัญญัติ ตามอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง ให้มี  
                 ความเป็นธรรม โปร่งใส สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน และ 
                 ความเท่าเทียมเสมอภาคของประชาชนในท้องถ่ิน ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  
 

             ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดกว้าง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่และอำนาจ ดูแลพื้นที่
และประชาชนในท้องถ่ิน จึงควรเตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน และ  พัฒนาท้องถ่ินให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน 
 


