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คาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได๎กาหนดให๎เทศบาลจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี (2559 – 2561) เพื่อใช๎เป็นเอกสารกาหนดแนวทาง
พัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ โดยมีลักษณะเป็นแผนการ
พัฒนาที่นาไปสูํแนวทางปฏิบัติได๎จริงและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น โดยสามารถแก๎ปัญหาของ
ประชาชนในท๎องถิ่น
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน ได๎ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ
17 และ ข๎อ 18 โดยคณะกรรมการพั ฒ นาท๎องถิ่นเทศบาลตาบลโคกสู งสั มพันธ์ ได๎ให๎ ความเห็ นชอบแล๎ ว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศใช๎ตํอไป

อนุมัติ

( นายรังสรรค์ กุลรัตน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสูงสัมพันธ์

สำเนำคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
................................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 17 กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีตาม
ขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด บัดนี้ เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ ได๎ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) โดยผํานขั้นตอนตามระเบียบนี้แล๎ว
เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ในหมวด 5 ข๎อ 24 เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงประกาศใช๎แผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ตํอไป
จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

( นายรังสรรค์ กุลรัตน์ )
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสูงสัมพันธ์

รองนายกเทศมนตรี ...............................
ปลัดเทศบาล..........................................
หัวหน้าสานักปลัด.................................
หน.งานแผนฯ.......................................
ผูร้ ่ าง/พิมพ์/ตรวจ...................................

แผนพัฒนาสามปี
ปี พ.ศ. 2559 – 2561

เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 3 ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ได๎กาหนดให๎เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาระยะปานกลาง 3 ปี อันมีลักษณะเป็นการกาหนด
นโยบาย แนวทาง แผนงาน โครงการในการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหา ให๎สอดคล๎องกับนโยบายและแนวทาง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน๎าที่ในการ
จัดระเบียบของชุมชนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ตลอดถึงให๎ประชาชนผู๎อยูํอาศัยได๎มีความผาสุ ก และเป็น
ศูนย์กลางสํงเสริมความเจริญของท๎องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนี้เทศบาลยังเป็นหนํวยงานที่ชํวยรัฐบาลกลางในการ
บริการประชาชนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น การที่เทศบาลจะกระทาภารกิจเชํนนั้นได๎จะต๎อง
อาศัยการระดมความคิด และความรํวมมือจากบุคคลหลายฝุายเพื่อให๎การกาหนดนโยบายหรือแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาของเทศบาลเป็นไปอยํางมีคุณภาพ มีความครอบคลุม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด การวาง
แผนพัฒ นาจึงเข๎ามามีบทบาทในการกาหนดแนวทางการพัฒ นา โดยมุํงใช๎ห ลั กวิชาการเป็นเกณฑ์ในการ
กาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานให๎สามารถบรรลุหรือตอบสนองความต๎องการตลอดทั้งวัตถุประสงค์
ที่ได๎ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงได๎จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง 3
ปี (พ.ศ.2559-2561) ขึ้น เพื่อใช๎เป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล ให๎สามารถบริการและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง ตลอดจนสามารถปูองกันหรือแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นได๎
อยํางเป็นระบบ ซึ่งจะได๎กลําวรายละเอียดในบทตํอไป
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อันมีลักษณะเป็น
แนวทางปฏิบัติและรายการประสานแผนงานที่เชื่อมตํอกับจังหวัดและอาเภอ ในระยะสามปี เพื่อพัฒนารายได๎
การประกอบอาชีพ สาธารณูปโภค อุปโภค เพื่อแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนา
ประจาปี ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก๎ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค๎า และการลงทุน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการทํองเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นเอกสารแผนพัฒนาตํอเนื่องจากแผนพัฒนาระยะปานกลาง 3
ปี และสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี 2559-2561 ของเทศบาลตาบล
โคกสูงสัมพันธ์ กลําวคือเป็นการนาแผนงานและโครงการที่กาหนดไว๎แล๎วในแผนพัฒนาระยะปานกลาง 3 ปี มา
พิจารณาดาเนินการจัดทา โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น พร๎อมที่จะนาโครงการ
ตําง ๆ ในแผนประจาปีไปบรรจุไว๎ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี และสามารถนาไปปฏิบัติได๎ทันที
เมื่อได๎รับอนุมัติงบประมาณ โดยมีลักษณะกว๎าง ๆ ดังนี้
1. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะดาเนินการและ
สามารถนาไปปฏิบัติได๎จริงในปีงบประมาณ
2. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์ เปูาหมายในการพัฒนาไว๎อยํางชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการได๎ในปีงบประมาณ
3. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาระยะปานกลาง 3 ปี รวมถึง
งบประมาณและสถานการณ์ที่ดาเนินการ
4. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนาระยะปานกลาง 3 ปี
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น มีหน๎าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่ นให๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ การผังเมือง
แผนชุมชน ตลอดจนให๎คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วย
1. นายรังสรรค์ กุลรัตน์
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง ภูมิพัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
3. นายหนูพิษ ภูมิพัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
4. นางลาดวน วงศ์ศิริรักษ์
สมาชิสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายทองคา สีชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. นายบุดดี เจริญมี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7. นายคาสี ลืนภูเขียว
ผอ.โรงเรียนบ๎านสัมพันธ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นางคูณ เภาบาง
ประธานชมรมกลุํมทอเสื่อ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายชม คามี
ประธานชมรมกลุํมปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายวิบูลย์ พาสี
ผอ.โรงเรียนบ๎านโคกสูง ผู๎แทนภาคราชการ กรรมการ
11. นางอรปรียา วงศ์ศิริรักษ์ ผอ.รพ.สต.โนนอุดม
ผู๎แทนภาคราชการ กรรมการ
12. นายสมยศ ลาปะ
ผอ.รพ.ขัวเรียง
ผู๎แทนภาคราชการ กรรมการ
13. นางสวัสดิพร ผิวภูเขียว ประธานชุมชนหมูํ 2 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
14. นายหนูจีน หล๎าวิชิต
ประธานชุมชนหมูํ 3 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
15. นายไสว พันเจริญ
ประธานชุมชนหมูํ 8 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
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16. นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
กรรมการ
17. นางทัศนีย์ ไลํสิงห์ หัวหน๎าสานักปลัดฯ
ผู๎ชวํ ยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอาเภอการผังเมืองปัญหาของเทศบาลและให๎คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนา
ท๎องถิ่น
2) เสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหา การพิจารณาให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
3) ให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ มีหน๎าที่จัดทารําง
แผนพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นประกอบด๎วย
1. นายวิสิฐ
จันทะรี
ปลัดเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ไลํสิงห์
หัวหน๎าสานักปลัด
กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สายโยธา
ผอ.กองชําง
กรรมการ
4. นายดรินทร์ เกี้ยงแสนเมือง นายชําง
กรรมการ
5. นายกฤชสิน เกตุแก๎ว
ประธานชุมชน ม. 5 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
6. นายคาบูํ
ล๎านภูเขียว ประธานชุมชน ม. 3 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
7. นายบุญหลาย วรวัตร
ประธานชุมชน ม. 4 ผู๎แทนประชาคม
กรรมการ
8. นางแคทรียา อารุงพงษ์วัฒนา หัวหน๎าฝุายอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางธรรมิกา สระ เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู๎ชวํ ยเลขานุการ
มีหน๎าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสานแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
พิจารณาให๎ความเห็นรํางแผนพัฒนาสามปี และรํางแผนพัฒนาประจาปีของเทศบาล
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาระยะ 3 ปี
1. เพื่อให๎เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์มีการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อให๎มีระบบบริการที่ทันสมัย
3. เพื่อให๎มรี ะบบเทคโนโลยีในงานของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
4. เพื่อสํงเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
5. เพื่อนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท๎องถิ่น
6. เพื่อให๎บุคลากรทุกระดับได๎รับการเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลโคกสูงสัมพันธ์
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ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (2559-2561)
ขั้นตอนที่ 1 การจัดลาดับปัญหา ความต๎องการรายสาขา และแนวทางดาเนินการแก๎ไข
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาวิสัยทัศน์การพัฒนาท๎องถิ่น 3 ปี
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น 3 ปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดรายละเอียดกิจกรรม แผนงาน โครงการ ในระยะ 3 ปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 3 ปี
ขั้นตอนที่ 6 การรับทราบปัญหา ความต๎องการในท๎องถิ่นเพื่อปรับปรุงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 3 ปี
ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น 3 ปี ฉบับสมบูรณ์
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. ทาให๎การดาเนินงานเป็นไปอยํางมีวัตถุประสงค์ เปูาหมายและทิศทางที่แนํนอน โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นกลุํมเปูาหมาย
2. ชํวยให๎การทางานเป็นไปอยํางมีระบบ มีการตรวจสอบ ควบคุมผลงานอยํางตํอเนื่อง
และทาให๎เกิดการคลํองตัวในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
3. ทาให๎เกิดการประหยัด สามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ตํอประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

.....................................................................................

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
(1.) การสรุปสถานการณ์พัฒนา
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ในปีงบประมาณที่ผํานมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 พอที่จะสรุปผลการพัฒนาได๎ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
2
โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พันธ์เด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
3
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเขตเทศบาล
4
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเขตเทศบาล
5
โครงการพัฒนาผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
6
โครงการทุนการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
7
โครงการจัดงาประเพณีวันสงกานต์สรงน้าพระกูํ
8
โครงการวันเด็กแหํงชาติ
9
โครงการจ๎างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทางานชํวงปิดภาคเรียน
10
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับพัฒนาเด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
11
โครงการจัดซื้อเครื่องเลํนนันทนาการ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
12
โครงการจัดทามุมการเรียนรู๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสัมพันธ์
13
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
14
โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนภายในห๎องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
สัมพันธ์
15
โครงการสํงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
16
โครงการน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
17
โครงการจัดงานศาสนาและประเพณี
18
อุดหนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดงานศาสนาประเพณีท๎องถิ่นทั้ง 7 ชุมชน ในการ
จัดกิจกรรมชุมชน
19
โครงการควบคุมการระบาดของโรค
20
โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์
21
อุดหนุนโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
22
อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
23
โครงการหมูํบ๎านสะอาด
24
โครงการแขํงขันกีฬา
25
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน
26
โครงการอุดหนุนกีฬาในชุมชนเขตเทศบาล
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2.ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาความยากจน
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการจัดทาแผนชุมชน
2
โครงการจัดทาแผนสามปี
3
โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
4
โครงการเบี้ยยังชีพผู๎พิการ
5
โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์
6
โครงการบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนจากสาธารณภัย
7
อุดหนุนโครงการสงเคราะห์ผู๎บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยะ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
ลาดับที่
โครงการ
1
คํากํอสร๎างถนน คสล.ถนนซอยสมดี (ตํอเติม)
2
คํากํอสร๎างถนน คสล.ถนนบ๎านแมํม๎วย
3
โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.
4
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจาชุมชน
5
โครงการรณรงค์อุบัติเหตุชํวงเทศกาลปีใหมํ
6
โครงการณรงค์อุบัตเิ หตุชํวงเทศกาลสงกรานต์
7
โครงการรณรงค์อุบัติเหตุชํวงเทศกาลงานงิ้ว
8
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจผู๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎ง
9
อุดหนุนโครงการปูองกันอุบัติภัย
10
อุดหนุนโครงการสร๎างความเข๎มแข็งประชาคมหมูํบ๎าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด
11
โครงการสํงเสริมความรู๎ด๎านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
12
โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด
13
โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด
14
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ๎านอาเภอชุมแพ
15
อุดหนุนโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกํน
5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ลาดับที่
โครงการ
1
โครงการสํงเสริม ปรับปรุง แก๎ไข อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
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6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์การธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ลาดับที่
โครงการ
1
อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดประจาปี รวมของดีเมืองชุมแพ
2
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ ว และงานกาชาด
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ลาดับที่
โครงการ
1
อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อหรือการจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ระดับอาเภอชุมแพ
2
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน และบุคคลใน
ชุมชน
3
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน
และลูกจ๎าง
4
โครงการศึกษาดูงานกิจการสภา
5
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อาเภอชุมแพ
6
จัดซื้อชุดเครื่องจํายไฟสาหรับชุดไมค์
7
จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์
8
จัดซื้อไมค์ประธาน
9
จัดซื้อชุดไมค์ผเู๎ ข๎ารํวมประชุม
10
จัดซื้อโต๏ะเข๎ามุม
11
จัดซื้อเก๎าอี้พักคอย
12
จัดซื้อเก๎าอี้ทางาน
13
จัดซื้อโต๏ะทางานระดับ 1-2 พร๎อมเก๎าอี้ทางานระดับ 1-2
14
จัดซื้อโต๏ะทางานระดับ 7-9 พร๎อมเก๎าอี้ทางานระดับ 7-9
15
จัดซื้อเก๎าอี้ทางาน กองคลัง
16
จัดซื้อเครื่องถํายเอกสาร
17
จัดซื้อโต๏ะทางานระดับ 6-7 พร๎อมเก๎าอี้ทางานระดับ 6-7
18
จัดซื้อเก๎าอี้สานักงานหุ๎มเบาะ
19
จัดซื้อเครื่องสร๎างลมเย็น
20
จัดซื้อเครื่องสร๎างลมเย็น
21
จัดซื้อโต๏ะประชุม
22
จัดซื้อเก๎าอี้
23
จัดซื้อเก๎าอี้
24
จัดซื้อเครื่องโทรสาร
25
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตู๎ลาโพงติดผนัง
26
จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง
27
จัดซื้อปั้มน้าบาดาล
28
จัดซื้อปั้มสูบน้าชนิดมอเตอร์ไฟฟูา
29
จัดซื้อเครื่องสูบน้า
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การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจากัดเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการ
พัฒนาท๎องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในของเทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์ โดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์ในภาพรวม ดังนี้
1.จุดแข็ง (s = STRENGTH)
1.ด๎านการบริหารจัดการและความต๎องการ ประชาชนมีความต๎องการ ผู๎นา ผู๎บริหาร
สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางตํอเนื่อง
2.บุคลากร เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยูํ
ในระดับที่พร๎อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
3.เทคนิคการทางาน สํวนมาก เป็นงานที่ไมํต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูงนัก
4.งบประมาณ ต๎นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูํในระดับที่ไมํสูงมาก
5.ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎นา ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนา
ในด๎านแผนการกระจายอานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6.มีศูนย์บริการประชาชนสารตรวจตาบลเจ๎าหน๎าที่ด๎านความมั่งคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันตนเองทุกหมูํบ๎านเพื่อความสงบเรียบร๎อยภายในตาบล
7.มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจและชุมชน
8.มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาธิบาล
9.มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตํอการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว ทาให๎มีรายได๎จาการทํองเที่ยว
10.มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่นักทํองเที่ยวให๎ความสนใจ
2.จุดอ่อน ( W = WEAKNESS)
1.โครงการขนาดใหญํต๎องใช๎งบประมาณสูง เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ไมํสามารถดาเนิน
โครงการได๎
2.มีจานวนโครงการที่ต๎องการจานวนมาก และไมํทั่งถึง
3.ระบบฐานข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจและความยากจนไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจนประชาชนให๎ข๎อมูล
คลาดเคลื่อนประชาชนยังขาดความสนใจ
และมีความจริงใจ
หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความ
ชํวยเหลือ
4.ระบบฐานข๎อมูลด๎านสาธารณสุขไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อน
5.ประชาชนยังไมํสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความ ชํวยเหลือ
6.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
7.ประชาชนยังไมํเข๎าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท๎องถิ่น
8.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9.ประชาชนยังขาดความสนใจเรื่องการการรับผิดชอบรํวมมือกันในการบริหาร
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3. โอกาส (O = OPPORTUNITY)
1.รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให๎การสนับสนุนการดาเนินงานท๎องถิ่น ไมํ
วําจะเป็นด๎านเศรษฐกิจท๎องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต๎น
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่นมี
หน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานสํวนกลาง
และสํวนภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎ อปท.
3.การแก๎ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสํงเสริม
4.อุปสรรคหรือข้อจากัด (T-THREAT)
1.โครงการที่ต๎องการใช๎เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ เทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์ยังไมํมีความชานาญและบุคลากร
2.งบประมาณที่ได๎รับการอุดหนุนไมํเพียงพอ การแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลาย ๆ สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากทาให๎การดาเนินงานไมํคลํองตัวเกิดความลําช๎า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย
4.การแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆ
สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากหลายๆ สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจักเกิดผลสัมฤทธิ์
5.การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต๎องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช๎
ดุลพินิจสํวนบุคคล จึงเป็นงานที่คํอนข๎างจะคาดเดาผลงานได๎ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี
ในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยง และการกระจายผลประโยชน์
ด๎านการทํองเที่ยวยังมาทั่วถึง
(2.) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ มีศักยภาพที่จะพัฒนาท๎องถิ่นโดยการประสานการพัฒนากับสํวน
ราชการ และองค์กรเอกชน สํวนราชการท๎องถิ่นอื่น และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน โดยมีศักยภาพใน
การพัฒนา แบํงออกเป็น 5 สาขา ดังนี้






สาขาการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
สาขาการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
สาขาการพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
สาขาการพัฒนาด๎านสังคม
สาขาการพัฒนาด๎านการเมือง และการบริหาร
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ศักยภาพในการพัฒ นาของเทศบาลตาบลโคกสู งสั มพันธ์ เน๎นหนักการพัฒ นาด๎านปัจจัย
โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและ
การพัฒนาการเมืองการบริหาร สาเหตุเนื่องจากมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทางด๎านนี้ประกอบกับพื้นที่ที่
รับผิดชอบสํวนมากจะเป็นพื้นที่ชนบทกึ่งเกษตรกรรม ประชาชนในพื้นที่ต๎องการให๎มีการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานเป็นอันดับต๎น ๆ แตํอยํางไรก็ตามการพัฒนาในด๎านนี้ยังมีอุปสรรคในด๎านงบประมาณที่มีอยูํอยํางจากัด
และไมํพอเพียงตํอการบริหารการพัฒนาท๎องถิ่นให๎ครอบคลุมในเขตพื้นที่ทั้งหมดได๎ถึงแม๎รัฐจะพยายามจัดสรร
งบประมาณและออกกฎหมายเพื่อแบํงงบประมาณมาให๎ก็ตาม แตํก็ไมํเพียงพอ
สภาพปัญหา
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนภายในเขตเทศบาล สํวนมากยังไมํได๎มาตรฐาน บางชํวงเป็นถนนลูกรัง ราษฎรสัญจรไป
มาได๎รับความยากลาบาก โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝนถนนบางสายจะใช๎การไมํได๎ ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลจะต๎อง
เรํงปรับปรุงแก๎ไขให๎ถนนมีมาตรฐานยิ่งขึ้นประชาชนในเขตเทศบาลสํวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรที่
อาศัย น้าฝน และยั งขาดแคลนแหลํงน้าเพื่อการเกษตรและแหลํ งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโ ภค ซึ่งจะต๎องเรํง
ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้าให๎สามารถเก็บกักน้าได๎ตลอดทั้งปี เพื่อให๎เกษตรกรใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเพียงพอ
เขตเทศบาลบางสํวนยังขาดแคลนปัจจัยด๎านสาธารณูปการไมํวําจะเป็นไฟฟูาสาธารณะ และโทรศัพท์สาธารณะ
และน้าประปาที่ยังไมํสะอาด เป็นต๎น
2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนในเขตเทศบาล ยังมีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวต่า เนื่องจากสํวนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตต่า และราคาขายไมํแนํนอน
2.2 ประชาชนสํวนใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจกับเทคโนโลยีใหมํ ๆ ที่จะเป็นปัจจัยในการ
เพิ่มผลผลิต ประกอบกับสื่อของรัฐยังไมํสามารถกระตุ๎นความสนใจในการศึกษาหาความรู๎ได๎เทําที่ควร
2.3 ประชาชนไมํมีทางเลือกใหมํนอกจากอาชีพเกษตรกรรมและเดินทางจากบ๎านเพื่อหางาน
ทาในตัวเมืองใหมํ ๆ
2.4 ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลางหรือนายทุน
ทาให๎เกิดชํองวํางระหวํางรายได๎มากยิ่งขึ้น
3. ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ ได๎เล็งเห็นปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติแสิ่งแวดล๎อม โดย
ประชาชนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางประหยัดและขาดจิตสานักในการ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทาให๎เกิดมลพิษตําง ๆ ซึ่งเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ได๎
ดาเนินการขุดลอกคลองระบายน้า กาจัดวัชพีช ซึ่งก็แก๎ไขได๎ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต๎องพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมให๎สมดุลตํอไป
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4. ปัญหาสังคม
ผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจที่ผํานมาและการแพรํระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
ทาให๎
คุณภาพชีวิตของประชาชนไมํดีเทําที่ควรขาดการปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาด
โอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนากรไมํเพียงพอ เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ จึงได๎
มีการสํงเสริมความรู๎และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์สํงเสริมหมูํบ๎านปลอด
ยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา สํงเสริมให๎เยาวชนและประชาชนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์ในเทศบาลตาบล รวมทั้งสํงเสริมการจัดการศึกษา มี
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคมไปพร๎อม ๆ กันเพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
รัฐบาลได๎มีการกระจายอานาจสู๎ท๎องถิ่นเพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎เข๎ามาบริหารจัดการ
และมีสํวนรํวมในการปกครองตนเองในรูปแบบของกระบวนการประชาคมหมูํบ๎าน มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให๎ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดสํงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู๎ในด๎านตําง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช๎ตําง ๆ ให๎สามารถปฏิบัติงานได๎รวดเร็วและ
ทันสมัย มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให๎ประชาชนได๎รับทราบตามหลักธรรมธิบาลด๎วยความ
โปรํงใสตรวจสอบได๎ และมีการสํงเสริมการบริหารงานท๎องถิ่นโดยใช๎เทคนิคระบบสารสนเทคเพื่อความรวดเร็ว
ทั่วถึงและมัน่ เน๎นผลสัมฤทธิ์
(3) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
สาขาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. สามารถปรั บปรุงและกํอสร๎างเส๎นทางคมนาคม ระหวํางตาบล หมูํบ๎าน และเส๎นทางสูํ
แหลํงเกษตรให๎สามารถใช๎สัญจรได๎สะดวกตลอดทั้งปีได๎เกือบครบทุกสายคิดเป็นร๎อยละ 70 เปอร์เซ็นต์
2. สามารถปรับปรุงและกํอสร๎าง และจัดหาแหลํงน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตรอยํางพอเพียง
3. สามารถขยายการให๎บริการด๎านสาธารณูปโภค เชํน ไฟฟูาสาธารณะ และประปาเทศบาล
สาขาด้านเศรษฐกิจ
1. สามารถกระตุ๎นและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในระดับท๎องถิ่นได๎พอสมควร
2. สามารถดาเนินการตามแนวทางพระราชดาริโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3. สามารถสํงเสริมการประกอบอาชีพ และการสร๎างแหลํงงานเพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น
4. สนับสนุนให๎ประชาชนในท๎องถิ่นบริโภคสินค๎าที่เกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และบริการ
สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สามารถบริหารจัดการด๎านขยะมูลฝอย และการกาจัดขยะอยํางถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ
2. สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควร
3. สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสํงเสริมการปลูกปุาทดแทน , การสร๎างสวนสาธารณะ
4. สามารถฟื้นฟูและดูแลรักษาระบบนิเวศวิทยาภายในท๎องถิ่นให๎คงสภาพเดิม
5. สามารถบริหารการจัดการ การระบายน้าและการบาบัดน้าเสียจากแหลํงชุมชน
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สาขาด้านสังคม
1. สามารถปรับปรุงชุมชนตําง ๆ ทั้งในเขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท ให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี
2. สามารถจัดทาโครงการการรักษาความสงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. สามารถสํงเสริมการศึกษา,ศาสนา,ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. สามารถสํงเสริมนันทนาการ เชํน ด๎านกีฬา สถานที่พักผํอนหยํอนใจ สวนสาธารณะ
5. สามารถปรับปรุงการบริหารด๎านการสาธารณสุข และสาธารณภัย อยํางทั่วถึงทุกชุมชน
6. สามารถจัดให๎มีกิจกรรมสันทนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม และฟื้นฟูงานเทศกาลประเพณี
สาขาด้านการเมืองการบริหาร
1. สามารถสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือของประชาชน ชุมชน เอกชน และหนํวยงาน
ราชการ
2. สามารถทาโครงการการพัฒนาการด๎านการเมือง การบริหารการปกครองการพัฒนาตําง ๆ
3. สามารถสนับสนุนให๎ผู๎นาท๎องถิ่นในรูปแบบตําง ๆ ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา
4. สามารถพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริการประชาชนได๎
5. สามารถเผยแพรํประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให๎ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

………………………………………………….

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
องค์กรที่มีการบริหารอยํางมีประสิทธิผล บริการที่มีคุณภาพรวดเร็วทันสมัย สํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจการพัฒนา
1. สํงเสริมการบริหารงานมุํงผลสัมฤทธิ์
2. พัฒนาระบบการบริหารด๎วยเทคโนโลยี
3. สํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
4. พัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎เหมาะสมกับการพัฒนาท๎องถิ่น
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางเป็นระบบอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกชํวงวัย
1.2 สํ งเสริ ม และสนั บ สนุ นให๎ เด็กและเยาวชนได๎เ รียนรู๎ อยํา งตํอเนื่อง ให๎ มี คุณภาพและ
คุณธรรมนาความรอบรู๎ และเข๎าถึงแหลํงความรู๎ที่เป็นวิทยาการสมัยใหมํ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
1.3 อนุรักษ์ สืบ สาน ศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และคํานิยมที่ดีงามสูํคนรุํน
ตํอไป
1.4 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด๎านรํางกายและจิตใจให๎ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง
1.5 พัฒ นา สํ งเสริ ม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อ ก การแพทย์
พื้นบ๎าน และสมุนไพร
1.6 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการกีฬา เพื่อสร๎างนิสัย รักการกีฬา กติกาสังคม และสร๎าง
โอกาสให๎เยาวชน พัฒนาการกีฬาสูํความเป็นเลิศ
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
2.1 เสริมสร๎างขีดความสามารถของชุมชนในการแก๎ไขปัญหาความยากจน โดยการสํงเสริม
การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
2.2 เพิ่มศักยภาพและโอกาสแกํคนยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส
2.3 สงเคราะห์ และชํ ว ยเหลื อ แกํ ผู๎ ยากจนและผู๎ ด๎อ ยโอกาสในด๎ านที่อ ยูํ อาศั ยและการ
ดารงชีวิต
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2.4 สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตสินค๎าเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่ได๎มาตรฐาน
3.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น
3.3 พัฒ นา สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นระบบการรั ก ษาความปลอดภัย ให๎ เมื อ งและชุ ม ชน
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้า และการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนา และสํงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ชุมชนอยํางครบวงจรตั้งแตํการผลิต การ
ออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
4.2 สํงเสริม สนับสนุนการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาใช๎ในการสร๎างคุณคําของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.3 พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎
4.4 สํงเสริม และสนับสนุนการค๎า และการลงทุน
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 เสริ ม สร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน
5.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ปุา และปุาต๎นน้าลาธารให๎เกิดความสมบูรณ์
5.3 พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้าและการบริหารจัดการน้าอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
6.1 สํงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู แหลํงทํองเที่ยวให๎ยั่งยืน
6.2 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
6.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนท๎องถิ่น และสถาบันการศึกษา
ในการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น
6.4 พัฒนาคุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการ และสิ่งอานวยความสะดวกด๎านการ
ทํองเที่ยว ทั้งด๎านบุคลากร โครงสร๎างพื้นฐาน และความปลอดภัย
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางพัฒนา
7.1 เสริ ม สร๎ า งการพั ฒ นาการเมื อ งท๎ อ งถิ่ น ให๎ โ ปรํ ง ใส สุ จ ริ ต เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร๎ า ง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
7.2 พัฒนาภาวะผู๎นาท๎องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
7.3 พัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ อยํางตํอเนื่อง
7.4 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด๎านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ
ของเทศบาล ให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.5 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให๎ ทั นสมั ย เพื่ อการบริห ารงานและการบริก าร
ประชาชน
7.6 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน
……………………………………………………….

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ เป็นการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดาเนินงาน ของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ เป็นผู๎ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด๎วยสาระสาคัญ 3 บท ได๎แกํ
บทที่ 1 กลําวถึงความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีการ
กรอบแนนวคิดและประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือสาคัญที่องค์กรปกครองสํนท๎องถิ่น จะใช๎เป็นตัวกาหนดทิศทาง
นารพัฒนาภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู๎บริหารที่แถลงไว๎ตํอสภาฯ และอานาจหน๎าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด โยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในตาบลโคกสูงสัมพันธ์ที่มีตํอผล
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดวําจะได๎รับ
ประโยชน์ดังนี้
1.ใช๎เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
2.ใช๎ผลจากการประเมินเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานของเทศบาลตาบล
โคกสูงสัมพันธ์
3.ได๎รับทราบข๎อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและผู๎ใช๎บริการ เพื่อนาเสนอฝุาย
บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข หรือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการของประชาชนในพื้นที่ตํอไป
4.เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่น สร๎างความเข๎าใจให๎กับ
ผู๎เกี่ยวข๎องในเองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์) ภาคประชาชน อันจะนาไปสูํการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม (Partocopatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานได๎อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance)
บทที่ 2 กลําวถึงเอกสารข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด๎วย
1.วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
2.ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
3.จุดมุํงหมายในการพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
4.นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น
5.คูํมือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
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4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล
บทที่ 3 กลําสถึงวิธีดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกสูง
สัมพันธ์เป็นการติดตามประเมินการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ ในภาพรวมในประเด็นแตํละ
ยุทธศาสตร์ ตามแผนดาเนินงาน โดยใช๎แบบประเมิน ดังนี้
แบบที่ 1
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว
แบบที่ 2
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภายใต๎แผนยุทะศาสตร์ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
แบบที่ 3
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎และมีกาหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

....................................................................................
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์
แล๎ว
..............................................................................................................................................................................
ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มีการ
ไมํมีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
สํวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทาแผนท๎องถิ่น
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่อง
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาชนท๎องถิ่นพิจารณารํางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สํวนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท๎องถิ่น
7.มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาสาคัญของท๎องถิ่นมาจัดทาฐานข๎อมูล
8.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดทาแผน
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท๎องถิ่น
10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น
11.มีการกาหรดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกันยุทธา
สตร์จังหวัด
12.มีการกาหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
13.มีการกาหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
14.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16.มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17.มีการจัดทาบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาตร์
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาตร์หรือไมํ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธ
สาตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นการดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตร
มาสที่ 3
..............................................................................................................................................................................
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองสํนท๎องถิ่น เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2.รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาศมรา 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาศที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (2) ไตรมาศมรา 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตาฒยุทธศาตร์

คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาตร์กาหนดไว๎และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ
............................................................................................................................................................................

สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองสํนท๎องถิ่น เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
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สํวนที่ 2 ยุทธสาสตตร์และโครงการในปี 2558
3.ยุทธสาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจานวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1.ด๎านการพัฒนาคนและสังคมที่มคี ุณภาพ
2.ด๎านการแก๎ไขปัญหาความยากจน
3.ด๎านการพัฒนาเมืองและชุมชน
4.ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค๎า และการลงทุน
5.ด๎านการจัดการทรัพย์การธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
6.ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว
7.ด๎านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
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สํวนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4.ความพึงพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรวมในโครงการ /กิรกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตํอสาธารณะ
5.การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ /กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชน
8.การแก๎ไชปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก พอใจ

ไม่พอใจ

..............................................................................................................................................................................
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แบบ ผ. 02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์
ตามกรอบประสาร/ยุทะศาสตร์กาหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ลาดับที่

ชื่อโครงการ
ปี 2559

รวมทั้งสิ้นจานวน

-

โครงการ

งบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561
ไมํมี
-

รวม
-

หนํวยงานที่ขอ
ประสาน

